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TEGEVUSARUANNE
. Üldi fo
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) on finantsasutus, mis vahendab
riigieelarvelisi (keskkonnatasud) eraldisi ja Euroopa Liidu (edaspidi EL) fo dide, välisa iprogrammide, rohelise investeerimisskeemi ning laenuvahendeid keskkonnaprojektide
elluviimiseks.
KIK-i ees ärk o
keskkonnakaitse

avalike vahe dite ees ärgipära e ja sihtotstar eli e kasuta i e
valdkondades.

KIK-i missioon - suunata iga euro maksimaalselt efektiivselt Eesti inimeste, terve
elukeskko a ja riigi ressursisäästliku are gu heaks.
KIK-i visioon - Eesti koloogili e jalajälg o vähe e ud tä u KIK-i ja part erite t husale
koost le.
KIK asutati keskkonnakasutusest laekuva raha kasuta ise seaduse alusel. KIKi asutaja iguste
teostaja on Rahandusministeerium. KIKi asutamisotsuse allkirjastas rahandusminister
. .
ja otsus registreeriti . .
ittetulu dusühi gute ja sihtasutuste registris.
KIKi p hikirja järgselt http://www.kik.ee/et/kik/pohikiri o KIKi ees ärk keskko aseisu di
hoidmisele, loodusvarade taastootmisele ja keskkonnakahjustuste heastamisele suunatud
projektide finantseerimine.
2005. aasta detsembris v ttis Riigikogu vastu keskko atasude seaduse, is j ustus
01.01.2006. Keskkonnatasude seadusse (KETS) lisati ka keskkonnakasutusest laekuva raha
kasuta ise seaduse sätted i g seega tegutseb KIK alates 2006. aasta algusest
keskkonnatasude seaduse alusel. KIK täida Keskko a i isteeriu i, Maja dus- ja
Ko
u ikatsioo i i isteeriu i
i g “ise i isteeriu iga s l itud halduslepi gute
kohaseid haldusülesa deid.
KIK-i k rgei juhti isorga o
ukogu, is kava da KIKi tegevust, korralda KIK-i
juhtimist ja teosta järelevalvet juhatuse tegevuse üle. N ukogu on 9 liikmeline, kellest neli
nimetatakse Riigikogu otsusega Riigikogu keskkonnakomisjoni ettepanekul ja neli
Rahandusministeeriumi poolt (sh kolm liiget keskkonnaministri ettepanekul).
Keskkonnaminister on sihtasutuse ukogu liige o a a etikoha järgselt.
KIK-i auditiko itee koos e kahest
ukogu liik est ja ühest Rahandusministeeriumi
esi dajast. Auditiko itee ülesa deks o
ukogu
usta i e raamatupidamise,
audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeeri ise, järelevalve teosta ise,
eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise valdkonnas ning tegevuse
seaduslikkuse osas. Auditikomitee juhib KIKi struktuuri kuuluva siseauditi funktsiooni t d.
2013. aastal toimus 4 auditikomitee koosolekut, kus käsitleti k iki ülal ai itud teemasid.
KIK-i esi da ja igapäevast t d korralda alates augustist 2012. kolmeliikmeline juhatus.
. .
ki itas
ukogu KIK juhatuse regle e di, ille alusel ääratleti juhatuse
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i g t

kord. 2013. aastal toimus kokku 37 juhatuse

hitegevusteks o keskkonnaprojektide rahastamine järg iste finantsvahenditega:
laekumised keskkonnatasudest (keskkonnaprogramm);
Ühtekuuluvusfo di ÜF toetused;
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) toetused;
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetused;
rohelise investeerimisskeemi (RIS) toetused;
lae ude a d i e keskko akasutusest laekuvatest vahe ditest v i krediidilii idest.

KIK fi a tseeri keskko
kui välisvahe ditest.

alae e vastavalt

ukogu poolt kehtestatud tingimustele nii oma-

2. 2013. aasta tähtsa ate sü d uste ja tegevuste kokkuv te
2.1 Olulised sü d used












Mais toimus Tallinnas KIK-i eestveda isel Balti riikide rake dusüksuste seminar, kus
osales veerandsada spetsialisti Eestist, Lätist ja Leedust. Seminaril jagati kogemusi ja
arutati koos teiste riikide rakendusasutuste ja rake dusüksustega EL
rahastusperioodi 2014-2020 ettevalmistustega seonduvat.
Uuringufirma Emor viis maikuus lä i KIK-i klientide rahulolu-uuringu. Ees ärk oli
saada tagasisidet KIK-ist toetuse taotlemise protsessi erinevatele etappidele ning info
kättesaadavusele. 86% uuringus osalenud klientidest on KIK-i tegevuse ja pakutavate
teenustega rahul.
“epte ris käivitus esi e e KIK-i enda poolt lä iviidud teadlikkuse ko kurss
Negavatt. Tudengitele suunatud energia- ja ressursisäästuko kursi ees ärk o
i ustada leid a ja ellu vii a ressursisäästu lahe dusi ülikoolides i g t sta
keskkonnateadlikkust laiemalt. Konkursile laekus kokku 40 ideed kü est Eesti
suure ast k rgkoolist ning v itjad selguvad
. aasta aprillis.
Nove ris täie dati KIK-i ja Keskkonnaministeeriumi vahelist halduslepingut
punktiga, mis annab KIK-ile v i aluse lisaks projektide rahasta isele korraldada ka
ise tegevusi uuri guid, a alüüse, se i are, ka paa iaid , et aidata kaasa
keskko avaldko a are gule ja esitatavate projektitaotluste kvaliteedi t usule.
Alustati KIK-i keskko aprogra
i are da ist ees ärgiga suure dada rahastatud
projektide positiivset keskko a ju. T käigus a alüüsiti progra
i valdko a
se i rahastatud projektide t husust, et teha ettepa ekuid projektide rahasta iseks
tulevikuks.
. aastal tehakse a aloog e t ära ülejää ud valdko a osas i g
arendusettepanekute heakskiitmisel ukogu poolt alustatakse e de elluvii ist.
Jätkus -li a tä avavalgustuse uue da ise projekti etteval ista i e; linnades viidi
koost s TTÜ ja kohalike o avalitsustega lä i tea epäevad, viidi lä i geodeetilised
4
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t d i g alustati projekteerimist. Lisaks räägiti lä i Austria Va ariigiga, et pike dada
projekti teosta ist ku i
. aasta l pu i, et tagada piisav aeg projekti täies ahus
elluvii iseks. K elused jätkuvad
. aastal. KIK vii li ade tä avavalgustuse
uue da ise lä i Austria Ku i griigile üüdud Eesti va ade C
kvoodi üügi
vahenditest ning on projektis ühtlasi ii toetuse suu aja a ka projektijuht.


KIK jätkas 2013. aastal taotlejate koolita ist i g viis aasta jooksul lä i
millel osales kokku 333 inimest.

i fopäeva,

2.2 Areng
KIK-i bilansimaht suurenes 2013. aasta l pu seisuga, v rreldes eel ise aastaga 24,6 miljoni
euro v rra ehk 12,8%. Seisuga 31.12.2013 oli bilansimaht 216,9 miljonit eurot ning
31.12.2012 seisuga vastavalt 192,3 miljonit eurot. Tekkep hi e tulude
aht
keskkonnatasude seadusest tulenevate vahendite osas suurenes, v rreldes 2012. aastaga 0,9
miljonit euro v rra ehk 2,5%. Tulu oli 2012. aastal 35,8 miljonit eurot ning 2013. aastal 36,7
miljonit eurot.
Keskkonnaprogrammi laekus KIKi-le 1 841 projekti rahastamise taotlust summas 103 miljonit
eurot. N ukogu eraldas 2013. aastal 832 keskkonnakaitselisele projektile raha kokku 37
miljonit eurot. Välja akseid tehti 47,5 miljonit eurot ehk 6,9 miljoni euro v rra rohke , kui
2012. aastal.
KIK vahe das
. aastal välisa i ERF, E“F, ÜF ja RI“ kokku su
is o
iljo it euro ehk % v rra vähe kui
. aastal.

as

iljo it eurot,

KIK-i ülalpida iskulud olid 2013. aastal 4,9 miljonit eurot, mis moodustab toetuste mahust
ligi 2% i g o rake dusüksuste hulgas üks
adala aid. Eelneval aastal olid
ülalpida iskulud
iljo it eurot. Muutuse t id kaasa nii sisendhindade (elekter jms)
kalli e i e aga ka ü erkorraldused struktuuris, sh uute ametkohtade loomine ning
i i este vär a i e.
31. .
seisuga t tas KIK-is 98 inimest (31.12.2012 91 inimest). Neist 83 Tallinna
kontoris ja 15 maakondlikes esindustes. Tartu esi duses t tas i i est, ülejää utes 1.
. aastal täie dati KIK-i struktuuri are dusüksusega, ille ees ärk o t tada välja uusi
keskko a eet eid ja a alüüsida keskko aprojektide elluvii isel saavutatavat
ju.
Selleks loodi 2013. aastal are dusüksusse uued a etikohad: u ik, a alüütik ja ekspert.
“e ise tegevuse laie da ise ja t
ahu suure ise t ttu loodi keskkonnaprogrammi
üksusesse seirespetsialisti ja fi a tsüksusesse assistendi ametikohad. Lisaks alustasid KIK-is
t d ko
u ikatsioo ijuht, ko
u ikatsioo ispetsialist ja jurist. Kokku v eti
. aastal
KIK-i juurde uut t tajat.
“eoses t
ü erkorraldamise ja t protsesside efektiivse aks uut isega kaotati
ametikohta: keskkonnaprogrammi assiste t ülesa ded jagati haldusüksuse sekretäride
5
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vahel , heitkoguse üügijuht t
aht vähe es , haldusjuht-ha kespetsialist ülesa ded
jagati haldusüksuse t tajate ja juristide vahel) ja struktuuritoetuste jäät evaldko a
juhtivkoordi aator ülesa ded jagati struktuuritoetuste projektikoordinaatorite vahel).
2013. aastal oli palgakulu kokku 2,3 miljonit eurot, illest aksti KIKi t tajatele
t tasudeks ja t v tulepi gute alusel ,2 miljonit eurot. Juhatuse liikmetele maksti
juhtimislepingute alusel 154 tuhat eurot i g ukogu ja auditikomitee liikmetele 27 tuhat
eurot.
T tajate suu al o KIK-i üheks oluliseks juhti isees ärgiks ko pete tsijuhti ise
rakendamine, et teadlikult ja suunatult toetada KIK-i perso ali are gut. “elleks t tati
.
aastal välja a etikohtade ko pete tsi udelid, mille alusel alustati 2014. aastal t tajate
kompetentside hindamist. Hi da istule uste p hjal pla eeritakse ja viiakse lä i vajalikud
arendustegevused koolitusplaa id, t protsesside
uudatused j s , mis toetavad
orga isatsioo i ees ärkide saavuta ist. Kompetentsijuhtimise juurutamine jätku
.
aastal.
Kevadel
v eti kogu KIK-is kasutusele doku e dihaldussüstee
KIK-i asjaajamine digitaalseks.

Postipoiss,

illega viidi

IT are dust dest keske dus KIK
. aastal jätkuvalt i fosüstee i KIKA“ täiusta isele,
v ttes arvesse kasutajatelt saadud ettepa ekuid. Ühe suure a tarkvara are dust
a
laie dati a d elao äria alüütika tarkvara fu ktsio aalseid v i alusi. Aasta jooksul vahetati
välja ka va a e ud serverisüstee
i g uue dati osaliselt kasutajate arvuteid. Loodi uus
veebileht energia- ja ressursisäästu propageerivale ko kursile www.negavatt.ee. Terviklikult
uuendati KIK-i tule üürisüstee
i g v eti kasutusele uus IP telefo isüstee .
.a sügisel koostati KIK-i arengukava aastateks 2014-2020. Arengueelduste
väljaselgita iseks viidi lä i a alüüs, ille tule use a o üheks olulise aks ärks aks KIK-i
edasises arengus
keskkonnatoetuste
ju tuvasta i e ja teadlik juhti i e.
Are gueeldusest lähtuvalt uuendati ka KIK-i arenguvisiooni ja missiooni varasemast,
organisatsioonikesksest, rohkem KIK-i tegevuse keskko a juga seo duvaks. Ees ärk o
toetada projekte, mille positiivne keskkonnam ju o
aksi aalselt suur. KIKi arengukavast
lähtutakse aastap histe tegevuskavade sh aastap hised tegevusees ärgid ja eelarve
koostamisel.
Koost s part eritega valmis KIK-i kommunikatsioonistrateegia. Strateegia kaardistab
lähteolukorra, paneb paika KIK-i ko
u ikatsioo i üldp hi tted i g
ääratleb
organisatsiooni olulisemad siht- ja sidusrüh ad. “a uti KIK-i p his u id ja
fookustegevused perioodiks 2014-2020.
Aruandeaastal val istuti siseriiklikult järg iseks EL uueks rahasta isperioodiks
mis toob KIK-ile rahastamiseks täie davad valdko ad ja vahendid ressursisääst,
taastuvenergeetika ja iokütus tra spordis .

-2020,

KIK viis 2013. aastal lä i biogaasi turu arendajatele
eldud se i are, et toetada iogaasi
kui autokütuse toot ise are da ist i g turusta ist Eestis. Lisaks tehti
. aastal eelt d
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ukogu tegi biogaasi pilootprojekti rahastusotsuse

Ees ärgiga olla suhtluses avalikkusega senisest pro-aktiivsem, ning t sta KIK-i kaudu
rahastatavate projektide ähtavust ühisko as, v eti täie dava ka ali a kasutusel
sotsiaalmeedia kanal Facebook. KIK-i lehe käivita i e oli edukas - 8 kuuga oli sellel üle 1 000
pideva jälgija, kes on saavad selle kaudu teavet nii KIK-i tegevuse kui ka keskkonnateemadel
laiemalt.
Kanalit
kasutatakse
aktiivselt
ka
ressursisäästuko kursi
Negavatt
ko
u ikatsioo is. Tä u sellele o ko kursile kaasatud laiem avalikkus, kui vaid osalevad
ülikoolid.
2.3 Ülevaade KIKi

ukogu 2013. aasta t

st vastavalt riigivaraseaduse §

lg-le 1

KIK-i
ukogu pidas
. aastal 9 koosolekut, millest 4 toimusid elektrooniliselt
(hääleta i e ja otsuste vastuv t i e toi us koosolekut kokku kutsumata).
Olulise ad tee ad, ida ukogu koosolekutel käsitleti:
 19.02.2013, 01.10.2013 ja 10.12.2013 muudeti KIK-i keskkonnaprogrammi
finantseerimise korda.
 16.04.2013 kinnitati KIK-i 2012. majandusaasta aruanne ning muudeti KIK-i
krediidikomitee koosseisu.
 01.10.2013 kinnitati KIK-i poolt korraldatud keskkonnateadlikkuse konkursi
kontseptsioon, tegevused ja eelarve.
 21.11.2013 täie dati KIK-i ja KKM-i vahelist halduslepingut punktiga, mis annab
KIK-ile v i aluse lisaks projektide rahasta isele korraldada ka ise tegevusi, mis
aitavad kaasa keskkonnavaldkonna arengule.

. .
ki itati jääkreostuse likvideeri ise a ikava ja pike dati regio aala i
a d ise a ikava l pptähtaega.
 10.12.2013 kinnitati KIK-i 2014. aasta tegevusees ärgid ja eelarve.
 Kin itati ko kursi „Aasta Keskko as ralik Ettev te lä ivii i e.
 Kahel korral kinnitati keskkonnaprogrammi taotlusvooru piirsummad.
 N ukogu arutas lä i kahe keskko aprogra
i taotlusvooru progra
iprojekte ja
kinnitas nende rahastamisotsused.
 Aasta jooksul arutas KIK-i ukogu lae utaotlust KIK-i omavahendite portfellist ning
otsustas rahuldada k ik esitatud taotlused.
Igal koosolekul arutati lä i keskko aprogra
i laeku ud kiireloo ulised taotlused ja
otsustati nende rahastamine, samuti vaadati lä i keskko aprogra
i projektide
uudatusettepa ekud ja v eti vastu otsused.
KIK-i juhatus a dis ülevaated fi a tsseisu, keskko aprogra
ide ede e ise ja
lae uportfelli kohta. P hjaliku alt ja regulaarselt käsitleti struktuuritoetuste rake da isega
seotud küsi usi.
. Õigusvaidlused
7
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2013. aastal esitati KIK-ile
vaiet, eist
keskko aprogra
is ja ülejää ud seoses
struktuurivahe ditega. KIK rahuldas vaiet ja jättis ülejää ud rahulda ata. Kohtusse kaevati
edasi
asja. Neist üks o lahe da isel kompromissiga ja kaks on endiselt kohtus
menetluses.
Lisaks keeldus KIK ise keskko aprogra
is üheksa toetuse saaja
projekti osas toetuse
täielikust välja aks isest seoses toetuse kasuta ise uete rikku ise t ttu. KIK esitas ühe
tsiviilhagi seoses soodustuskelmuse kriminaalasjaga ja toetuse saaja suhtes kuulutati KIKi
udel välja pa krot. Ühel juhul esitas KIK hagi kohtusse. Vii ati i etatud asi o käesoleval
ajal lahendamisel kompromissiga, sest pikaleveniva kohtuasja korral amortiseeruks
vaidlusalu e vara väärtusetuks.
KIK-i hi a gul puudu eel i etatud igusvaidlustel
ärki isväär e
ju arua des
esitatud äitajatele, sest kui kohtuvaidluste tule usel peaks asuta a seisukohale, et
toetuse saajal o
igus toetust saada, siis rahastatakse asjao aseid projekte toetuste
eelarvetest i g igusa ikulud o ette ähtud KIK-i tegevuskulude eelarves. Õigusvaidlused
oodustavad projektide arvust ja ahtudest väga väikese osa.
2.5 Riskijuhtimine
KIK-i ukogu poolt
. aasta ärtsis kinnitatud arengukavas perioodiks 2014-2020 on
üheks strateegiliseks ees ärgiks seatud tugeva riskijuhti ise süstee i väljaare da i e.
“ellest lähtuvalt o riskijuhti ise pea ised ülesa ded eelseisvaks seits eks aastaks:
 hoida laenukahjum pikema perioodi jooksul mitte suurem, kui keskmiselt 0,2% aastas
ja auditi käigus tuvastatud ittea ik l like kulude su
a auditeeritud kogukuludest
alla % auditeeritud kogukulust i g hoida v etud kohustused tasakaalus KET“-i
alusel KIK-ile laekuvate vahenditega;
 arendada edasi t protsessidega i tegreeritud riskijuhti issüstee i, r huasetusega
riskide ennetamisel;
 rakendada riskide hindamise tulemusi iga-aastase tegevuskava ja eelarve
koostamisel;
 koolitada ja are dada t tajaid riskijuhti ise valdko as.
2013. aasta sügisel toi us kol KIK-i riskise i ari. “e i arid o t i stru e diks riskide
e eta iseks vaatega järg isesse
aja dusaastasse i g eid korraldatakse ju a
üheksa dat aastat. Riske hi ati keskko aprogra
i KP toetuste ja EL struktuuritoetuste
(ST) menetlemise ning infotehnoloogia vallas. Lisaks neile kolmele seminarile hindas
juhtko d are gukava koosta ise käigus asutuse riske FAP fu ktsio aalse are guplaa i
mudeli abil.
KIK-i eesko d tuvastas k rge ja kesk ise skooriga riskid järg istes valdko dades, mille
osas ägi juhtko d ette aa da istegevused KIK-i 2014. aasta tegevuskavas ja eelarves:


Asutuse üheks oluliseks riskiks o hi atud KIK-i strateegiliste ees ärkide vähe e
teadlikkus ja teavitamine. Seda riski on plaanis maandada KIK-i uue arengukava ja
kommunikatsioonistrateegia ellu viimisega.
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K rgete riskide a o hi atud are dustegevustega sh IT are dustega kaas evad
riskid. Ne de aa da istegevuste a ähakse ette IT are duste pare pla eeri i e
ja järelevalve i g are dustegevuste osas kommunikatsiooni parandamine.
Keskko aprogra
i üksuse t tajatel o
uutuste ja are duste osas k rge
riskitunnetus, kuna 2013. aastal alanud KP viie alamprogrammi (keskkonnakorraldus,
keskko ateadlikkus, at osfääri hukaitse, vee aja dus, looduskaitse
jua alüüsi
tule usel v ivad tekkida olulised uudatused keskko aprogra
i t protsessides
ja protseduurides. Keskkonnaprogrammi puhul o jätkuvalt oluli e tee a tule uslik
taotluste hi da i e sealhulgas koost
Keskko a i isteeriu iga projektide
hindamisel. 2014. aastal jätkatakse koos Keskko a i isteeriu i esi dajatega
eel isel aastal ala ud
jua alüüsi i g keske dutakse viie ala programmile erekeskko d, etsa dus, kala dus, aap u, jäät ekäitlus. A alüüsi tule use a
val ivad ettepa ekud ees ärkide, tegevuste, fookuste ja hi da iskriteeriu ite
kohta.
Riskise i aridel toodi esile valdko dlike
ju i dikaatorite ühtlusta ise vajadust
struktuuritoetuste ja keskko aprogra
i projektides i g t koor use pare a
planeerimise vajadust keskkonnaprogrammi taotlusvoorude hindamise ajal. 2014.
aasta tegevuskavas o ette ähtud keskko a ju tule us- ja
jui dikaatorite
süstee i ja järelseire protseduuride ühtlusta i e keskko aprogra
i ja
struktuuritoetuste l ikes.
“truktuuritoetuste puhul o k rge skooriga valdavalt hi atud KIK-i väliseid riske i g
riske, is o seotud uue progra
iperioodiga. Olulise välise riski a tu etatakse
ohtu v i aliku ha gete ko trolli protsessi uutu isega. Riskide maandamise
olulised tegevused o uue progra
iperioodi eet e ääruste väljat ta ises
osalemine ning KIK-i protseduuride koostamine. Teise olulise riskimaandamise
tegevusena on 2014. aastal plaanis rake dada l ppeva progra
perioodi projektide
järelko trolle. Jätkuvalt oluli e tee a o t tajate ko pete tside
udeli
rakendamine.
Riigiabi ja hangete kontrolli riske hinnati madalamateks, kui eelmisel aastal, kuigi neid
toodi korduvalt välja. Need tee ad o jätkuvalt KIK-i jaoks olulised i g järg isel
kalendriaastal aega- ja ressursse
udvad. Riskiskooride vähe e ist
jutas
kindlasti see, et 2013. aastal on mitmed sisekontrolli muudatused juba sisse viidud nii
keskkonnaprogrammi kui ka struktuuritoetuste üksustes ja organisatsioonis
terviku a KP kol e pakku ise ue, “T ha gete ko troll-lehtede muutmine, KIK-i
uus hangete kord, riigiabi koolitused t tajatele).

Paljude riskide e etava aa da is eet e a ähakse KIKi t tajate jätkuvat koolita ist.
Üheks
. aasta ees ärgiks o t tajate ko pete tside hi da isest lähtuva ja
are guvajadusi toetava koolitussüstee i rake da i e.
“iseaudiitorid teostavad riskide
täit ist.
. Ülevaade p hitegevuste kaupa

aa da istegevuste seiret, jälgides KIK-i tegevuskava
3. aastal ja ees ärgid

4. aastaks
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3.1 Keskkonnaprogrammi rakendamine 2013. aastal
. aastal olid taotlejad jätkuvalt aktiivsed taotluste esita isel. Sellele aitas kaasa
a d esüstee i KIKA“, mida on pidevalt arendatud ja täiustatud, et sellega t ta i e oleks
mugav nii taotlejatele kui ka menetlejatele.
Lisaks viidi
. aastal koost s are dusüksusega lä i ala progra
i vee aja dus,
keskko ateadlikkus, keskko akorraldus, at osfääri hukaitse ja looduskaitse
jude
a alüüs hindamaks rahastatud projektide tule usi ja keskko a ju. “elgitati välja
vajalikud
jui dikaatorid i g tä aseks o välja pakutud täie dused eel- ja järelhi da ise
protseduuri. Are dustegevuste ettepa ekute rake da i e jätku
. aastal.
Keskko aprogra
i üksus pa ustas
. aastal jätkuvalt toetuse taotlejate ja toetuse
saajate i for eeri isele ja koolita isele. V rreldes varase ate aastatega viidi i fopäevi
lä i
ev rra vähe . Toi usid i fopäevad ii KIKA“ kasutuse kui ka keskkonnaprogrammi
rahasta ise protseduuride tutvusta iseks. Kokku osales i fopäevadel 270 taotlejat v i
toetuse saajat.
Vastavalt kohapealsete kontrollide juhendile viisid 2013. aastal üksuse t tajad lä i
kohapealset investeeringute kasutamise kontrolli. Neist 363 kontrolli oli seotud ehituslike
projektidega,
itteehituslike projektidega ja teostati
järelko trolli. Ko trollide
tule use a saa järeldada, et i vesteeri guid kasutatakse sihipäraselt.
Üksuse t
t husta iseks ja ühiste arusaa ade kuju da iseks korraldati regulaarseid
üksuse koosolekuid ko kreetsete juhtu ite ja KIK-i protseduuride t lge da ise aruta iseks
ning erinevaid keskkonna- ja finantsalaseid koolitusi. Samuti käidi tutvumas Hiiumaa ja
Harjumaa projektide arendamisega.
KIK rahastas 201 . aastal keskko aprojekte kü e keskko akaitse valdko dliku
progra
i kaudu, seejuures v ttis KIK-i ukogu rahasta ise otsuseid vastu kahes voorus.
Kokku laekus KIKile 1841 projekti rahastamise taotlust summas 103 miljonit eurot. KIK-i
ukogu eraldas raha 832 keskkonnakaitselisele projektile kogusummas 37miljonit eurot.
Valdko dlikult eraldati k ige rohke raha vee aja dusele: 3,8 miljonit eurot. Kuna 2013.
aasta teise vooru rahasta ise otsused tehti vahetult e e aasta l ppu, ei ole toetuse saajad
paljude projektide elluviimist alustanud. 2013. aasta projektide teostamine ja rahastamine
jätku suures osas
. ja
. aastal.
2013. aasta keskkonnaprogrammi rahastamise finantsolukord seisuga 31.12.2013:
 eelarvesumma: 36,7 miljonit eurot;
 s l itud sihtfinantseerimise lepingute summa: 8,3 miljonit eurot;
 välja aksete su
a: , miljonit eurot;
 teostatud t de rahali e aht: , miljonit eurot.
. aasta l puks oli
. aasta progra
i fi a tsseis järg i e:
 eelarvesumma: 41,8 miljonit eurot;
 s l itud sihtfi a tseerimise lepingute summa: 37,4 miljonit eurot;
 välja aksete su
a: , miljonit eurot;
10
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a:

, miljonit eurot;

Lisaks jätkus
. aastal it ete
. aastal rahasta ise otsuse saa ud projektide
rahastamine ning KIK-i ukogult pike duse saa ud
-2010. aasta keskkonnaprogrammi
projektide rahastamine. Kokku tegi KIK 2013. aastal keskkonnaprogrammi projektide
rahastamiseks välja akseid ligi 47,5 miljonit eurot.
Ülevaade
. aasta keskko aprogra
i rahasta ise otsustest valdkondade kaupa
koos välisabi projektide kaasfi a tseeri isega seisuga . .
:
eurodes
Jrk
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12

Programm
Veemajandus
Jäät ekäitlus
Looduskaitse
Metsandus
Keskkonnakorraldus
Maap ue
Merekeskkond
At osfääri hu kaitse
Keskkonnateadlikkus
Kalandus
Kaas- ja sildfinantseerimine
KOKKU

Eelarve
seisuga
31.12.13
13 806 969
1 846 415
5 454 052
2 913 945
1 354 883
854 223
317 747
3 998 554
3 569 258
1 896 655
643 680
36 656 382

S l itud
lepinguid
3 568 943
800 628
746 719
532 820
159 702
90 605
50 466
548 514
1 462 039
364 946
0
8 325 382

Finantseeritud
1 134 641
221 368
304 263
167 638
113 469
25 443
26 364
267 460
746 131
85 282
0
3 092 058

Aruanded
1 793 797
684 712
305 169
68 399
113 469
22 736
2 262
475 828
490 736
202 398
0
4 159 506

. . Valdko dlik ülevaade
. ja 2013. aastal keskkonnaprogrammi projektide
olulisematest tulemustest ja elluviimisest 2013. aastal

3.2.1 Veemajandus
KIK-i ukogu otsustas
. aastal rahastada
projekti kogusu
Ala progra
iti jagu esid rahastatavad projektid järg iselt:
 veekogude tervendamine 4 projekti;
 joogiveevarustus 38 projekti;
 jääkreostus projekti;
 mittetehnilised t d projekti;
 reoveekäitlus projekti.

as 13,8 miljonit eurot.

2013. aasta projektidest alustati
projekti elluvii isega ja l petati
projekti.
keskkonnaprogrammi 123 projektist oli 2013. a l puks l petatud projekti.

. aasta

Veekogude tervendamise alamprogramm:
 järvedest ee aldatud sette kogus oli
800 m3 ja puhastatud veepeegli pindala
114ha;
 puhastati kokku 12 k j gesid:
 veekogude kaldaalasid puhastati kokku 20 ha.
11
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Joogiveevarustuse alamprogramm:
 projektide tulemusel rajati/rekonstrueeriti joogiveetorustikke ca 57 400 m;
 projektide l ppe ise hetkel sai uuest/reko strueeritud taristust kasu vähe alt 26
000 i i est ja
asutust/ettev tet;
 ehitati/renoveeriti 35 joogiveepumplat.
Jääkreostuse ala progra
:
 projektide tulemusena on likvideeritud ca 345 tonni ohtlikke jäät eid ja
reostunud pinnast;
 korrastati territooriumi ca 467 500 ² ulatuses.

to

i

Mitteehituslike t de ala progra
:
 korraldati 2 koolitust reoveepuhastite operaatoritele, kus osales kokku 50 inimest;
 teostati heitvee ja suublaseiret, ille käigus ko trolliti
reostuso jekti ja v eti
proovi;
 viidi lä i vee ja veemajandusega seotud uuringut.
Reoveekäitluse ala progra
 projektide tulemusel rajati/rekonstrueeriti reoveetorustikku kokku ca 54 400 m;
 ehitati/renoveeriti 42 reoveepumplat ja 16 reoveepuhastit;
 projektide l ppe ise hetkel sai uuest/reko strueeritud taristust kasu vähe alt 18
400 i i est ja
asutust/ettev tet.
. . Jäät ekäitlus
KIK-i ukogu otsustas

. aastal rahastada 90 projekti kogusummas 1,8 miljonit eurot.

Ala progra
iti jagu esid projektid järg iselt:
 ohtlike jäät ete käitle ise projekte 43;
 tavajäät ete käitle ise projekte 8

aastikupilti kahjustava kasutusest välja la ge ud ehitise la
2013. aasta projektidest alustati
projekti elluvii isega ja
rahastamisotsuse saanud 12 projektist oli 2013. a l puks l petatud

uta ise projekte 42.
l petati.
projekti.

. aastal

Ohtlike jäät ete käitle ise alamprogramm:
 rajati Viisu keskko ajaa
Järva aale. Jaam
tee i da vähe alt
500
jäät etekitajat;
 korraldati ohtlike jäät ete kogu isri gi, is h l asid valda ning lisaks IdaSaaremaa ja Muhu valdasid kokku ca 50 000 elanikuga teeninduspiirkonnas, mille
käigus koguti ja käideldi to i ohtlike jäät eid.
Tavajäät ete käitle ise alamprogramm:
 rajati kokku jäät ejaa a Vor sile, Kohtla Valda
(2);

, Noarootsi, Väike-Maarjasse

12
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teostati ole asolevate jäät ejaa ade laie dus/are dust id Ku das ja Järva aal,
Peetris.

Maastikupilti kahjustava kasutusest välja la ge ud ehitiste la
uta ise alamprogramm:
 lammutati kokku 13 hoonet (viljakuivati, villavabrik, 7 lauta, silikaathoone, silohoidla,
küü ja kuur ;
 la
uta ise käigus käideldi kokku üle
to i ohtlike jäät eid
3.2.3 Looduskaitse
KIK-i ukogu otsustas

. aastal rahastada 140 projekti kogusummas 5,5 miljonit eurot.

Ala progra
iti jagu esid projektid järg iselt:
 looduskaitselise infrastruktuuri rajamise projekte 10;
 looduskaitse arendusprojekte (kavad, inventuurid) 33;
 looduskaitse elluvii i e kavade täit i e
;
 kaasfinantseerimine projekte 7.
. aasta projektidest alustati
projekti elluvii isega ja l petati
projekti.
rahastamisotsuse saanud 112 projektist oli 2013. a l puks l petatud projekti.

. a

Looduskaitselise infrastruktuuri alamprogramm:
 rekonstrueeriti ajalooline V ru Katarii a allee, kuhu istutati puud ja rajati ligi 3200
m2 k
iteid;
 rajati loodusinfokeskus Pivarootsi. T de raa es paigaldati moodulmaja, vaatetorn
ja 3 infotahvlit;
 Hiiumaale rajati “oera talu etsa ppeklass.
Looduskaitse arenduse alamprogramm:
 val is arua e "Eesti li dude pesitsuskale der ;
 soetati lindude ja nahkhiirte seire ning uurimisvahendeid;
 parkidele koostati hoolduskava ja viidi lä i uuri gut ja i ve teeri ist.
Looduskaitse elluviimise alamprogramm:
 teostati liigikaitse t id, illega täideti liigi tegevuskavad;

aksti loodushoiutoetust, ille käigus hooldati elupaiku ligi 110 ha, taastati elupaiku
ligi 1 230 ha ja paigaldati tarasid üle 60 800 m;
 loodushoiu t de korralda ise käigus hooldati
parki, 2 veeregulaatorit, 6
üksiko jekti ja tra sporditi loo ad alale;
 puhastati k
atkaradu v sast;
 korraldati talgud, millel osales ligi 270 vabatahtlikku;
 koostati trükis „Eesti soode seisu d ja kaitstus" (tiraaž
eks);
 hooldati ja korrastati ca 1 400ha ulatuses parke ja kaitsealuseid objekte;
 soetati 327 looma (201 veist, 100 lammast ja 26 herefordi).
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. aastal 24 projekti summas 2,9 miljonit eurot.

Alamprogrammide vahel jagunesid projektid järg iselt:
 metsanduse projekte 18;
 jahinduse projekte 6.
2013. aasta projektidest alustati
projekti elluvii isega ja l petati
rahastamise otsuse saanud 39 projektist oli 2013. a l puks l petatud

projekti.
projekti.

. aastal

Metsanduse alamprogramm:
 toetati üle
iljo i euroga era etsao a ike ja era etsa duse ühistegevusi;
 toodeti 10-osali e saatesari „ etsapeatus ;
 viidi lä i teadusuuri gut ja koostati rake dusuuri gu arua et;
 koostati käsikiri Monograafia „Mä d Eestis ja 1 juhend „Uuendusraiel säilikpuude
jät i e ;
 val is trükist (tiraaž 510);
 erilehti etsa dustee ade tutvusta iseks suure ate päevalehtede vahel a ti välja
kolm (ca 120 000 lugejat).
Jahinduse alamprogramm:
 val is ppefil „“uurkiskjad (400 eks);
 a ti välja ajakiri „Eesti Jahi ees tiraaž ligi 48 000 eks).
3.2.5 Keskkonnakorraldus
KIK-i ukogu otsustas
. aastal rahastada

projekti kogusu

as 1,4 miljonit eurot.

Ala progra
ide vahel jagu esid projektid järg iselt:
 keskkonnakorraldus 19 projekti;
 kaasrahastamine 1 projekt.
2013. aasta projektidest alustati projekti elluvii isega ja l petati projekti.
rahastamisotsuse saanud 12 projektist oli 2013. a l puks l petatud projekti.

. aastal

Keskkonnakorralduse programm:
 paigaldati 3 aspiratsiooniseadet;
 rajati ve tilatsioo isüstee ;
 viidi lä i uuri gut.
. . Maap u
KIK-i ukogu otsustas
Ala progra

. aastal rahastada

projekti kogusu

as 854 tuhat eurot.

ide vahel jagu esid projektid järg iselt:
14

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus




2013. a. majandusaasta aruanne

aap ueala e teave projekti;
maastike korrastamine 1 projekt.

2013. aasta jooksul alustati projekti elluvii isega ja l petati projekt.
rahasta isotsuse saa ud projektist oli
. a l puks l petatud projekti.

. aastal

Maap ue progra
:
 kaeva da istegevuse aeroko trolle viidi lä i
karjääris ja ko troll
dista isi 6
karjääris. Lisaks viidi lä i kaeva da isega rikutud ja ahajäetud ehitus aavarade
revisjo J geva, P lva, Tartu, Valga ja V ru aako dades;
 a ti välja ajakirja „Eesti P levloodusvarad ja -jäät ed" (tiraaž
150 eks) ja
kogumikke (340 eks);
 toimus 2 konverentsi, kus osales 335 inimest ja 1 koolitus osalejate arvuga 251.
. . At osfääri hukaitse
KIK-i ukogu otsustas

. aastal rahastada

projekti kogusu

as 4 miljonit eurot.

Ala progra
ide vahel jagu esid projektid järg iselt:
 energeetika 15 projekti;
 välis hk projekti.
2013. aasta jooksul alustati
projekti elluvii isega ja l petati
rahastamisotsuse saanud 54 projektist oli 2013. a l puks l petatud

projekti.
projekti.

. aastal

Energeetika alamprogramm:
 taastuvkütuse kasuta isele viidi üle
katla aja, ille tule use a vähe e e de
katla ajade pool e välis hu saastatus a
% ja hi a guliselt vähe e CO 2
heitkogus aastas ligi 9 100 tonni.
Välis hu alamprogramm:
 viidi lä i
uuri gut ja
i ve tuuri (Tallinn linna ja linnastu CO2 inventuur ja
i ve tuur “to khol i ko ve tsioo i regulatsioo i alla kuuluvatest uutest püsivatest
orgaa ilistest saasteai etest, e de kasuta isest ja käitle isest Eestis ning levikust
keskkonda);
 püstitati välis hu seirejaa ja paigaldati
üraseire seadet;
 soetati kali reeri isla or sead ete kali reeri iseks Eesti hu
tejaa ades;
 viidi lä i
ka paa iat: „Tuumamaterjali sisaldavate seadmete ja muude
potentsiaalselt ohtlike radioaktiivsete jäät ete kogu i e ja „Keskko asäästlike
liiku isvahe dite propageeri i e V ru li as .
3.2.8 Keskkonnateadlikkus
2013. aastal otsustas KIK-i ukogu rahastada

projekti su

as ,

iljo it eurot.

Alamprogrammide vahel jagu evad projektid järg iselt:
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keskko ahariduslik aktiiv pe - 250;
teavitustegevused, uuringud ja kampaaniad - 103;
rahvusvaheli e koost - 3;

2013. aasta jooksul alustati
projekti elluvii isega ja l petati
rahastamisotsuse saanud 537 projektist oli 2013. a l puks l petatud

projekti. 2012. aastal
projekti.

Programmi olulisemad tulemused:
 üleriiklike projektide raa es toi us täiskasva utele a 0 üritust ja ka paa iat, is
puudutas otseselt v i kaudselt enam kui 191 000 inimest. Noortele ja lastele toimus
üle
ürituse ja ka paa ia, illes osales üle
000 inimese;
 üleriiklike projektide raa es koostati
eri evat trükist (tiraaž üle
eks ;

aako dlike projektide raa es toi us eri evaid üritusi ja ürituste sarju koolitus,
ppekäik, laager, ko vere ts jne) kokku 148, millest v ttis osa üle
lapse ja
25 000 täiskasva u;
 projektide raa es koostati
eri evat trükist (tiraaž üle
eks).
3.2.9 Kalandus
KIK-i ukogu otsustas

. aastal rahastada

projekti summas 1,9 miljonit eurot.

Ala progra
ide vahel jagu esid projektid järg iselt:
 kalandusalased arendusprojektid 12;
 kalandusuuringud 11;
 kalavarude kaitse ja järelevalve ;
 vee-elustiku koloogilise seisu di para da i e projekti.
2013. aastal alustati
projekti elluvii isega ja l petati
rahastamisotsuse saanud 39 projektist oli 2013. a l puks l petatud

projekti.
projekti.

. aastal

Kalandusalased arendusprojektid:
 hoiti käigus elektroo ili e tee us harrastuspüügi iguse ja kalastuskaardi soetamise,
aks ise ja püügi iguse ko trolli iseks, ille käigus koostati lisaks tutvustavaid
infolehti 15 000 tk ja renditi 25 kontrolliseadet;
 loodi utirake dus „Kala ees kalastushuvilistele;
 korraldati Eesti eistriv istluste etappi sportlikus kalapüügis, osalejaid oli a 000
inimest;
 viidi lä i Casti gu aail a eistriv istlused, osalejaid a
i i est;
 loodi laua ä g „Kalale (1 000 eks);
 Paigaldati 1 ujuvkai, 2 ujuvsilda ja 4 paadisilda.
Kalandusuuringud:
 viidi lä i teadusuuri gut.
Kalavarude kaitse ja järelevalve:
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kalapüügi järelevalve t husta iseks Lää e erel teostati kaks ühisi spekteeri ist
Lätis ja Poolas ja lisaks osales patrull-laev valve välis issioo il;
U usi j ele rajati forellikoel ut, ee aldati koprapaisu ja vette la genud puud;
toi is valvetelefo
kalurite teadete vastuv t iseks;
Eesti riigi järelevalvekohustused EL-i ja rahvusvaheliste kalandusorganisatsioonide
ees o täidetud.

Vee-elustiku koloogilise seisu di para da i e:
 Vilja di järve kalavarusid suure dati 1 000 kohamaimuga;
 Peipsi- ja Lä
ijärvest ee aldati
va a akkev rku;
 soetati
kella ehha is iga kalas tjat,
tru
elfiltrite reduktorit,
veesukelpumpa ja sukelmootoriga aeraator;
 asustati 891 000 klaasangerjat (V rtsjärv
kg, “aadjärv
kg, Kaiavere 10 kg,
Kuremaa 7 kg ja Vagula 8 kg);
 rajati 1 kudepadjand Keibu peakraavis.
3.2.10 Merekeskkond
KIK-i ukogu otsustas
. aastal rahastada 10 projekti summas 318 tuhat eurot. 2013.
aastal alustati projekti elluvii ist ja l petati projekt. 2012. aastal rahastamisotsuse
saanud 6 projektist 2013. aastal ei l ppe ud.
Merekeskkonna programm:
 soetati reostust rjevahe deid:
kuivüliko da,
lit kkepoo i ja
liitrit
absorbenti;
 viidi lä i uuri guprojekti, ille käigus toi us koolitus (22 osalejat), 5 seminari
(100 osalejat) ja üks rahvusvaheli e ko vere ts. Välja a ti
voldikut;
 loodi
vee ip hi e kaardirake dus aftareostuse riski ohja iseks, ille käigus
toi us
upida ist
osav tjaga h l atav ala Soome laht).
3.3. Keskkonnaprogrammi

. aasta ees ärgid ja rahasta i e

Keskko aprogra
i üksus sea o a t s
. aastaks järg ised ees ärgid:
 teostada andmebaasi KIKAS jätku are dust d;
 keskko aprogra
i projektide rahasta iseks kahe taotlusvooru lä ivii i e;
 2013. a a alüüsitud
valdko a vesi, at osfääri hk, keskko akorraldus,
keskkonnateadlikkus, looduskatse) arendusettepanekute rakendamine;
 osaleda ülejää ud
valdko a
erekeskko d, etsa dus, kala dus, aap u,
jäät ekäitlus projektide keskko aalase
ju a alüüsi ises;
 tegutseda aktiivsemalt projektide elluviimise kiirendamiseks ja tagada rahastamise
tähtaegadest ki ipida i e;
 t sta taotlejate ja toetuse saajate teadlikkust i g haldussuutlikkust aako dades
korraldatavate koolituste abil;
 kontrolliprotseduuride t husta i e toetuse saajate jätkusuutlikkuse hi da isel;
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t tada välja selge ad alused fi a tskorrektsioo ideks;
teostada järelko trollid projektidele, is o l petatud viimase 5 aasta jooksul.

Keskko

akaitse valdko dade rahasta isel o püstitatud alljärg evad ees ärgid:

3.3.1





Veemajanduse programm:
saavutada ja säilitada veekogude ja p hjavee hea seisu d;
tagada veekogude hea kvaliteediklass;
tagada ela ikko a uetekoha e joogiveega varusta i e;
tagada reoveesüstee ide kehtivatele
uetele vastavusse viimine ja reoveekogu isalade piires ka alisatsioo isüstee ide väljaare da i e;
 vähe dada v i likvideerida jääkreostuso jektidest p hjustatud keskko ariske v i
egatiivset
ju veekeskko ale, aastikule ja i i ese tervisele.

. . Jäät ekäitluse programm:
 ohtlike jäät ete kogu issüstee i are da i e tase e i,
maakonnad ja kohalikud omavalitsused;
 jäät ete liigiti kogu ise ja taaskasutuse i frastruktuuri are da i
 jäät etest p hjustatud keskko a saasta ise välti i e
tä apäevaste jäät ekäitlusp hi tete rake da ise kaudu;
 vähe dada lagu e ud ja kasutusest väljala ge ud p llu aja
ilitaarehitistest p hjustatud keskko ariske v i egatiivset
maastikule ja inimese tervisele.

is haaraks k ik
e;
ja

vähe da i e

dus-, t stus- v i
ju keskko ale,

3.3.3 Looduskaitse programm:
 looduse kaits i e selle it ekesisuse säili iseks;
 looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide
soodsa seisundi tagamine;
 kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskko a säilita i e;
 looduskaitse pikaajalise are gu kava da iseks ja are gu jätkusuutlikkust tagavate
meetmete elluviimine;
 looduslike elupaikade ning kaitsealade, hoiualade, riiklikult kaitstud parkide ja
üksiko jektide hoolda i e ja kaitse korralda ine;
 üleriigilise looduskaitselise i frastruktuuri are da i e.
3.3.4









Metsanduse programm:
metsanduse pikaajaliste arengusuundade ellurakendamine;
metsade uuendamise ja taasmetsastamise tagamine;
etsa kosüstee ide kaitse;
era etsa duse are da i e ühistegevuse ning erametsaomanike organisatsioonide
tugevdamise kaudu;
säästva etsa duse alase koolituse, teavituse ja uuri gute ede da i e;
jahiulukiarvu taastusvaru a säili ise taga i e;
ulukikahjustuse ulatuse vähe da i e;
jahimeeste praktiliste oskuste tase e ja jahi dusalase teadlikkuse t st i e.
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3.3.5 Keskkonnakorralduse programm:
 saastee etuslike, teh iliste ja oskustea e eet ete väljat ta ise ja juuruta ise
toetamine;
 pari a v i aliku teh ika ja puhta a toot ise alaste uuri gute ja
uude
teabematerjalide koostamine, avaldamine ja levitamine
 hädaolukorraks val istu i e, hädaolukorra lahe da ise ja hädaolukorrast
p hjustatud tagajärgede leeve da ise ja koost v i ekuse suure da i e.
3.3.6 Keskkonnateadlikkuse programm:
 Eesti
ela ike
väärtushi a gute
ja
käitu isharju uste
kuju da i e
keskko asäästlikuks;
 riiklikke ppekavasid toetava aktiiv ppe eetoditel p hi eva keskko aharidusliku
tegevuse are da i e ja lä ivii i e;

ääratletud
sihtrüh ale
suu atud
keskko ateadlikkust
suure davate
teavitusürituste ja -kampaaniate korraldamine;
 rahvusvahelises keskko ahariduse alases koost s osale i e.
3.3.7 Kalanduse programm:
 saavutada tasakaal kalavarude kaitse ja kasutamise vahel;
 tagada ioloogili e it ekesisus, kalavarude pikaaeg e säili i e;
 tagada püügiv i alus ii kutselistele kui ka harrastuskalastajatele praegu ja
tulevikus.
3.3.8 Merekeskkonna programm:
 Lää e ere erekeskko a hea seisu di saavuta i e ja säilita i e;

erekeskko aseisu di hi da ise ja seire kvaliteedi t st isega seotud uuringud ja
are dust d;
 suur
etuste efektiiv e reostust rje taga i e.
. . At osfääri hukaitse progra
:
 välis hu kvaliteedi para da i e;
 klii a uutuste tagajärgede leeve da i e;
 tra spordisaaste vähe da i e;
 kiirgusohutuse tagamine;
 keskkonna füüsikalistest saasteallikatest ti gitud reostuse vähe da i e;
 e ergeetika egatiivse keskko a ju vähe da i e;
 välis hu kee ilise saaste allikatega seo duvate tervise- ja keskkonnaohtude ning
riskide väljaselgita i e.
. . Maap ue progra
:
 toetada maap ueressursside säästlikku kasuta ist;
 toetada maastike korrastamist;

aap uealase tea e korrasta i e ja levita i e.
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3. aastal ja ees ärgid

4.

3.4.1 Struktuuritoetuste rakendamine 2013. aastal
KIK täida struktuuritoetuse “T rake dusüksuse RÜ rolli, olles eet ete rake dajaks
elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetses suunas 1 (veemajanduse ja
jäät ekäitluse i frastruktuuri are da i e i g välis hu kaitse , prioriteetses suu as
(säästva keskko akasutuse i frastruktuuride ja tugistruktuuride are da i e ja
prioriteetses suunas 3 (energiamajanduse arendamine) ning inimressursi arendamise
rake duskava prioriteetses suu as
elukestev pe . Rake dusasutuseks o e a iku
meetmete puhul Keskko a i isteeriu , ühe eet e puhul ka “ise i isteeriu
i g
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Kokku on KIK-i rakendada 22
struktuuritoetuse eedet, illest k ik o
. aasta l pu seisuga käivitu ud.
2013. aastal jätkus KIK-i arendamine ees ärgiga tagada struktuuritoetuse eet ete
rake da iseks vajalik haldussuutlikkus. Olulise ateks
. aastaga seotud ärks adeks
olid taotlusvoorude lä ivii i e ja toetuse taotluste hi da i e, KIK-i protseduuride
uue da i e ja täpsusta i e, taga aks kiiremaid ja selgemaid menetlusi ning intensiivne
projektide elluvii ise järelevalve kvartaalsed ülevaatused, kvartaal e ha keplaa ide ja
välja akseprog ooside esita i e j e .
Jätkuvalt tegeletakse KIK-i siseste e etluste opti eeri isega ja v i alike toetustega
seotud riskide aa da isega. Lisaks o Raha dus i isteeriu kar ista ud
udeid “T
kontrollimehhanismidele.
Alljärg evalt ülevaade
. aasta jooksul tehtud olulisematest uuendustest protseduurides:
 2013. aasta I poolel kehtestati hangete kontrolli kontroll-leht järelevalvespetsialistile
(JVS). Enne kontrollis JVS hankeid projektikoordinaatori (PK) kontroll-lehe alusel, kuid
ku a PKde ko trollitase o k rge, kehtestati JV“ile eraldi ko troll-leht. Selle ees ärk
o eelk ige leida v i alikud sisulised puudujäägid ha kes.
 2013. aasta I poolel uue dati välja aksetaotluste e etle ise protseduuri ja
erinevaid VMT ja ettemakse kontroll-lehti detailide täpsusta iseks.
 2013. aasta I poolel kehtestati täie datud kohapealse ko trolli ehk paikvaatluse
kontroll-leht, ille osad küsi used koondati i g p hivara kontrollküsi ustikku
vähe dati opti aalsele tase ele.
 2013. aasta suuri aks ja e i aega udvaks are duseks oli l ppe ud projektide
järelko trolli protseduuri uue da i e. Protseduuriga sätestati reeglistik l ppe ud
projektide üle kestuse ko trolli ehk järelko trolli teosta iseks, et vee duda toetuse
sihipärases kasuta ises, varade säilita ises i g projekti ees ärkide täit ises.
 Lisaks koostati perioodi 2014t protseduuride kirjeldused lähtudes
korraldusasutuse suunistest.
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. a olulise atest tegevustest ja tule ustest

2013. aasta l puks o “T eet etele eraldatud vahe ditest kohustustega kaetud %
iljo it eurot i g välja akseid kokku tehtud
iljo it eurot, sh
.a
iljo it.
“eisuga . . o välja akseid tehtud 72% ulatuses kogu rahastamisperioodi meetme
mahust. Kokku on KIK rahastanud 365 ST projekti, millest 31.12.2013 seisuga on 174
l petatud.
2012/2013. aastal viis KIK lä i it ed taotlusvoore,
kokku 71 uut projekti summas 82 miljonit eurot.

ille tule use a rahastati

. aastal

2013. aastal tehtud investeeringud:
• meetme „Vee aja duse i frastruktuuri are da i e IV avatud taotlusvoor kuulutati
välja . .
tähtajaga . .
. Kokku sai toetust
projekti su
as 40,4
miljonit eurot;
•

meetme “äästva tra spordi are da i e
äärus j ustus 28.09.2012. I taotlusvoor
kestis 1.11.12–7.01.2013. Toetust sai 1 projekt summas 18,9 miljonit eurot;

•

meetme Jäät ete kogu ise, sorti ise ja taaskasutusse suu a ise are da i e V
avatud taotlusvooru raames rahastati 12 projekti summas 7,2 miljonit eurot. Lisaks
kuulutati . .
välja VI voor tähtajaga . .
.

•

meetme Vooluveekogude seisu di para da i e avatud taotle i e IV ja V avatud
taotlusvooru toetuste kogusumma oli 5,1 miljonit eurot. IV taotlusvoor kuulutati välja
. .
tähtajaga . .
, toetust sai 8 projekti kogusummas 1,6 miljonit
eurot. V taotlusvooru tähtaeg oli
. .
, illest sai toetuse
projekti
kogusu
as ,
iljo it eurot. Lisaks kuulutati
. .
välja VI taotlusvoor
tähtajaga . .
;

•

meetme „P levkivit
korrasta i e raames
projekti „Kohtla-Järve
p le gu likvideeri i e

•

meetme „Looduse
it ekesisuse säilita i e I vesteeri gute kava
raames
rahastati kokku 20 kolmanda investeeringute kava projekti summas 3,1 miljonit
eurot;

•

meetme „Vooluveekogude seisu di para da i e i vesteeri gute kava raames tegi
KIK 22.10.2013 taotluse rahuldamise otsuse projekti „Vooluveekogude seisu di
para da i e: P ltsa aa j gi, Vasale
a j gi, Valgej gi, N
e j gi II etapi
rahastamiseks summas 1,4 miljonit eurot;

stuse
uetele
ittevastavate prügilate sulge i e ja
tegi KIK 28.06.2013 otsuse rahastada 4,7 miljoni euroga
p levkivit stuse keskko a uetele ittevastava prügila
;
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meetme „Keskko ajärelvalve are da i e raames otsustas KIK rahuldada taotluse
projekti „Eriotstar eliste
aasturite ja s iduautode soeta i e rahasta iseks
summas 0,5 miljonit eurot. Lisaks esitati 17.12.2013 KIK-ile projekti
„I foteh oloogiliste vahe dite soeta i e rahastamise taotlus.

Järg evas ta elis o esitatud ülevaade rake duskavades sätestatud eelarvete täit isest
ku ulatiivselt prioriteetsete suu dade l ikes
. .
seisuga. Ta el kirjelda
rakenduskavades kokku lepitud eelarvet ja selle täit ist ku ulatiivselt projektide taotluse
rahulda ise otsuste ja välja aksete alusel:
eurodes
Prioriteetne suund
Veemajanduse ja
jäät ekäitluse
infrastruktuuri arendamine
i g välis hu kaitse
“äästva keskko akasutuse
infrastruktuuride ja
tugisüstee ide are da i e
Energiamajanduse
arendamine
Keskkonnahariduse
arendamine

Fond

EL toetuse
summa

Eelarve

Osa
eelarvest

EL toetuse
Osa
välja aksed eelarvest

626 334 155

605 428 762

97%

445 070 068

71%

92 032 773

90 297 205

98%

74 735 454

81%

8 689 320

8 689 320

100%

8 290 646

95%

3 195 582

3 195 580

100%

674 139

21%

ÜF

ERF
ERF
ESF

Allikas: SFCS (Struktuuritoetuste tarkvaralahendus), 24.02.2014
Prioriteetsed suunad jagunevad meetmeteks. Meet ete l ikes o eelarve täit i e
kumulatiivselt seisuga 31.12.2013:
eurodes
SFOS
nr
2.1.1

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.2

2.1.3

Meetme nimi
Veemajanduse
infrastruktuuri
arendamine
Vooluveekogude
seisundi parandamine
(avatud taotlemine)
T kestusrajatiste
inventariseerimine
vooluveekogudel
kalade
rä deti gi uste
parandamiseks
“äästva tra spordi
arendamine
N uetele
mittevastavate
tavajäät eprügilate
sulgemine
P levkivit stuse
uetele
mittevastavate

Eelarve

EL toetuse
summa

Osa
eelarvest

EL toetuse
välja aksed

Osa
eelarvest

466 850 651

465 762 104

100%

360 578 778

77%

15 977 310

12 686 318

79%

6 084 752

38%

1 705 280

1 705 280

100%

1 663 859

98%

18 934 000

18 906 508

100%

0

0%

21 599 241

18 783 150

87%

17 734 471

82%

45 966 800

39 946 800

87%

30 893 185

67%
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prügilate sulge i e ja
korrastamine
2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

Vooluveekogude
seisundi parandamine
(investeeringute kava)
Jääkreostuse
likvideerimine endistel
s javäe- ja
t stusaladel
Jäät ete kogu ise,
sortimise ja
taaskasutusse
suunamise
arendamine
Ladestusalaga
jäät ekäitluskeskuste
ladestusala
laiendamine
P levkivie ergeetika
jäät ehoidlate
sulgemine ja
tuhaärastussüstee i
uuendamine
Ladestusalaga
jäät ekäitluskeskuse
rajamine Kagu-Eestisse
Keskko ajärelvalve
arendamine
Keskkonna
hädaolukordadeks
valmisoleku
parandamine
Looduse
mitmekesisuse
säilita i e avatud
taotlemine)
Keskkonnaseire
arendamine
Kaitsealade
kaitsekorralduskavade
ja liikide
tegevuskavade
koostamine looduse
mitmekesisuse
säilita iseks
Looduse
mitmekesisuse
säilita i e
(investeeringute kava)
Keskkonnahariduse
infrastruktuuri
arendamine
Keskkonnaseire ja
a d eh ive
arendamine
(programm)

5 876 529

5 876 529

100%

4 311 400

73%

13 987 870

12 624 050

90%

7 104 246

51%

27 508 302

24 405 431

89%

12 422 883

45%

1 595 098

1 595 099

100%

1 595 099

100%

3 137 492

3 137 493

100%

2 681 395

85%

3 195 582

0

0%

0

0%

6 131 165

5 569 158

91%

4 146 124

68%

38 346 989

38 346 989

100%

38 346 989

100%

4 971 634

4 846 422

97%

3 995 812

80%

1 661 703

1 658 078

100%

1 658 078

100%

4 007 000

4 007 000

100%

3 145 964

79%

13 011 326

11 972 365

92%

6 933 899

53%

22 369 077

22 363 313

100%

16 256 059

73%

1 533 879

1 533 880

100%

252 529

16%
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1.1.9

Taastuvenergiaallikate
laialdasem kasutamine
energia tootmiseks
Keskkonnahariduse
arendamine
KOKKU
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8 689 320

8 689 320

100%

8 290 646

95%

3 195 582

3 195 580

100%

674 139

21%

730 251 830

707 610 867

97%

528 770 307

72%

Allikas: SFCS (Struktuuritoetuste tarkvaralahendus), 24.02.2014
P hjaliku ülevaade struktuuritoetuse eet ete rake da ise aastap histest tule ustest,
sh 2013. aastal, antakse elukeskkonna arendamise rakenduskava seirearuandes, mis
avalikustatakse iga-aastaselt tavapäraselt juu is pärast rake duskava seireko isjo is
kinnitamist veebiaadressil http://www.envir.ee/821668.
Rake duskava seirearua des o üksikasjalikult kirjeldatud eet ete elluvii ise tule usi –
o a tud ülevaated toetuse a d ise ja kasuta isega seotud tegevustest, projektidele
eraldatud rahalistest vahe ditest ja välja aksetest, eet ete ees ärkide saavuta ise
hetkeseisust, järelevalve tule ustest, rikku istest, vaietest, teavita isest j
eet ete
rakendamisega seotud asjaoludest.
3.4.3 Euroopa Liidu abiperioodi 2004-2006 projektide elluviimine
Ühtekuuluvusfo di osas olid
. aastaks k ikide i vesteeri guprojektide elluvii i e
l petatud ja toetuse välja akseid e a ei tehtud. Paikvaatluste j järelevalvetoi i gute
käigus rikku isi ei tuvastatud. K ikide projektide kohta on Euroopa Komisjonile
l pparua ded esitatud.
. . Struktuuritoetuste üksuse

. aasta ees ärgid

1) Planeeritud ST ja AAU (Assigned Amount Unit ehk CO heitkoguste ühikute üügi)
välja aksete su
a
iljo it eurot.
2) Taotlusvoorude edukas lä ivii i e.
3)
. a l pu seisuga kohustustega kat ata vahe dite ees ärgipära e projektidele
eralda i e koost s Keskkonnaministeeriumiga. Arua dlusperioodi l pu seisuga o
kohustustega katmata 22,5 miljonit eurot.
4) Vähe alt % k ikide rikku iste ahust peaks ole a avastatud e e välja akset.
5) Auditi käigus tuvastatud
ittea ik l like kulude su
a jää alla % kogu
auditeeritud kulust.
6) Välja aksetaotluste efektiiv e
e etle i e,
ille tule use a vähe alt
%
k ikidest aksetest teostataks kokkulepitud päeva jooksul.
7) Toi iv järelko trollisüstee .
8) 8) Edukas osalemine rakendusasutuste (Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi ja Siseministeeriumi) poolt korraldatavates
meetmete ettevalmistamise protsessis.
3.5 CO2 heitkoguse ühikutega kauple i e ja rohelise i vesteeri isskee i rake da i e
Aastast 2010. rakendab KIK rohelisi investeerimisskeeme ning tegeleb ka riigi lubatud
heitkoguse ühikutega AAU kauple isega. “ l itud o halduslepi gud Keskko a24
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ministeeriumiga (12. juuli 2010 nr 175) ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga
(7. oktoober 2010. a nr 10-008 ja 16. oktoober 2012 nr 17-8/12-006).
Kauple istegevus h l a lisaks uute lepi gute s l i ise koordi eeri isele i g
lä irääki istele ka s l itud lepi gute uudatusi i g sellega seo duvat .
aastal jätkas
KIK-i üügi eesko as A e “ulli g.
. aastal s l iti üks täie dav riigi kasuta ata CO2 saastekvoodi üügitehi g
Lukse urgi “uurhertsogiriigiga kogu ahus ,
iljo it eurot. “ l itud lepi gu raa es
suunatakse AAUde (Assigned Amount Unit ehk riigi lu atud heitkogus üügitulud KredExi
korterelamute renoveerimise programmi.
. aastal räägiti lä i ja val istati ette itu rohelise i vesteeri isskee i RI“ lepi gu
uudatust, et a da piisavalt aega projektide l peta iseks i g tagada vahe dite
maksimaalne kasutus.
Esi e e lepi gu uudatus puudutas Hispaa ia Ku i griigiga s l itud esi ese ja teise
lepi gu ülejääke, is suu atakse täie dava e ergiasäästliku tra
i ostuks, is hakkavad
s it a Talli a tra
ilii il r . Täie davad tra
id saa uvad Eestisse aastal
6.
Teiseks räägiti lä i Austria Va ariigiga, et pike dada li a valgustusprogra
et tagada piisav aeg projekti täies ahus elluvii iseks. K elused jätkuvad

i lä ivii ist,
. aastal.

Kolmas lepingu muudatus Mitsubishi Corporationiga, pikendab elektriautode toetusskeemi
ku i
. aasta l pu i i g selle ad i istreeri iskulude kat ist ku i
. aasta l pu i.
Laadi isi frastruktuuri tee i da ise lepi gu ja elektriautode lühire di lepi gu kulude
kat ise v i alus o
pike datud
. aasta l pu i. “a uti suunatakse
laadi isi frastruktuuri osast ülejäävad vahe did elektriautode ostutoetuse skee i.
Nelja daks räägiti lä i Maru e i Corporatio iga i g teatri valgustiprogra
idest ülejää ud
rahad suu ati NUKU teatrile täie davate e ergiasäästlike valgustite ostmiseks.
Keskko a i isteeriu iga s l itud halduslepi gu alusel rake da KIK kol e rohelist
investeerimisskeemi, mis on seotud taastuvenergiaallikate laialdasema kasutamisega energia
tootmiseks. Rahastajaks on Austria Vabariik.
Austria esimese lepingu raa es viiakse ellu
taastuve ergia projekti. Lepi g h l a
soojustorustiku reko strueeri ise projekti,
katla aja reko strueeri ise projekti ja ühe
koostoot isjaa a raja ist. Ku a P lva koostoot isjaa a projekti elluvii i e osutus
v i atuks, teostati muudatus ning selle projekti asemel rekonstrueeritakse 10
väikekatla aja. “a uti pike dati progra
elluvii ise l pptähtaega ku i
. .
.
. aasta l puks o elluviidud
projekti. Välja akseid o
. aasta l puks teostatud
8,3 miljoni euro ulatuses, st 73% programmi mahust.
Austria teise lepi gu raa es viiakse ellu
taastuve ergia projekti. Lepi g h l a
soojustorustiku rekonstrueerimise projekti, 3 katlamaja rekonstrueerimise projekti (kus
teostati ka soojustorustike rekonstrueerimist d
i g
koostoot isjaa a
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reko strueeri ise projekti.
. aasta l puks o elluviidud projekti. Lepi gu l pptähtaeg
oli
. .
, kuid Austria pool pike das ühe Rakvere Päikese t koostoot isjaa
projekti elluvii ise l pptähtaega ku i
. .
. Välja akseid o
. aasta l puks
teostatud 11,7 miljonit eurot, st 98% programmi mahust.
Austria kol a da lepi gu raa es viiakse ellu
taastuve ergia projekti. Lepi g h l a
soojustorustiku rekonstrueerimise projekti, 10 katlamaja rekonstrueerimise projekti ning 2
projekti raames teostatakse kombineeritult katlamaja ning soojustorustiku
rekonstrueerimine. Kuna Juuru ja Kunda kalamajade projektide elluviimine osutus
v i atuks, siis ase dati eed projektid kol e väikekatla aja reko strueeri ise projektiga.
Projektide elluvii ise l pptähtaeg o
. a l pp. Välja akseid o
. a l puks teostatud
2,7 miljonit eurot, st 34% programmi mahust.
Majandus- ja ko
u ikatsioo i i isteeriu iga s l itud halduslepi gu alusel rake da KIK
kahte rohelist investeerimisskeemi, mis on seotud tuuleenergeetika investeeringutega ning
li ade tä avavalgustuse reko strueeri isega.
Tuuleenergeetika meetme vahendid on saadud Hispaania Kuningriigilt ning selle rohelise
investeeringuskeemi raames rajatakse 2 tuuleparki, millest
le ad o teh iliselt val is
i g alusta ud elektritoot isega.
. aastal teostatakse vajalikud v rgutestid. Kol a da
tuulepargi projekt katkestati, ku a toetuse saaja poleks suut ud projektiga seotud ees ärke
tähtaegselt saavutada. Va a e ud rahalised vahe did suu atakse täie davate tra
ide
soeta iseks. Progra
i elluvii ise l pptähtaeg o
. .
. Välja akseid o
. a
l puks teostatud
iljo i euro ulatuses, st % progra
i vahe ditest.
Tä avavalgustuse reko strueeri ise progra
i vahendid on saadud Austria Vabariigilt ning
selle rohelise investeerimisskeemi raames rekonstrueeritakse 7 keskmise suurusega linna
tä avavalgustuse süstee id. Va ad valgusallikad ase datakse uute e ergiasäästlike leedvalgustitega. Samuti uuendatakse postid ja kaa lid i g lisatakse utikat juhti ist v i aldav
süstee . Progra
i elluvii ise tule use a teki e ergiasääst
GWh aastas.
2013. aastal alustati programmi elluviimist ja hangete korraldamist. Teostati geodeetilised
t d i g j uti projekteeri ises I etapi teostamiseni. Suvel korraldati programmis osalevates
li ades i fopäevad, et tutvustada tulevat ehitustegevust ka kohalikele ela ikele. Progra
i
elluvii ise l pptähtaeg o
. aasta l pp, kuid Austriale o esitatud taotlus, et pike dada
progra
i elluvii ise l pptähtaega ku i
. aasta i. Välja akseid teostati
. aastal
88 000 eurot.
aastal jätku ha gete korralda i e i g loodetavasti j utakse ka
ehitustegevuseni.
Roheliste i vesteeri isskee ide rake da i e l pe
aastal
tä avavalgustuse progra
i, ille elluvii ist t e äoliselt pike datakse

välja arvatud
aastasse.
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3.6 Keskkonnasektori finantseerimine laenudega
3.6.1. Keskkonnasektorilaenud
KIK-i keskkonnalaenude toode on planeeritud pikema tasuvusajaga keskkonnaprojektide
are da iseks. KIK paku o a klie tidele it ekülgseid rahasta isv i alusi - taotleda ja
saada lae u projektide elluvii isel o afi a tseeri gu osa rahasta iseks täie davalt KIK-i
keskko aprogra
ist v i välisa ist a tavale tagasta atule toetusele.
Klie dis ralik lahe dus v i alda toetuse saajale projekti elluvii isel suhelda kogu
rahasta ise osas ühe part eriga – KIK-iga. K ik KIK-i poolt väljastatavad lae ud o
sihtotstarbelised ning suunatud keskkonnaseisundi hoidmisele, loodusvarade taastootmisele
ja keskkonnakahjustuste heastamisele.
KIK pakub 3 erinevat laenutoodet:
 I laenuportfell, mida rahastatakse omavahenditest limiidiga 15 miljonit eurot;
 II lae uportfell,
ida fi a tseeritakse Raha dus i isteeriu iga koost s
ülesehitatud EIB krediidiliinist ja mille sihtotstarbeks on veemajanduse
i frastruktuuri are da iseks Ühtekuuluvusfo dist a tava toetuse a il elluviidavate
projektide omafinantseeringu vajaduse katmine. Laenuportfelli maksimaalseks
mahuks on kavandatud 130 miljonit eurot;
 III laenuportfell - usaldusfond limiidiga kuni 639 116 eurot, mis on loodud
ittetulu dusühi gutele ja sihtasutustele, kes vajavad eri evatest keskko avaldkonna fondidest rahastatavate projektide elluviimiseks sildfinantseerimise
v i alust, kuid kes ei suuda pakkuda piisavat kinnisvaralist tagatist laenu saamiseks.
I lae uportfelli iseloo ustavad järg ised fi a tskarakteristikud:
 laenuperioodi kestvus kuni 15 aastat ja maksepuhkuse periood kuni 5 aastat;
 lae usu
a itte väikse kui
000 eurot ja mitte suurem kui 2 000 000 eurot,
kokkuv ttes itte suure kui % projekti aksu usest;
 miinimum-i tressi äär kohalikele o avalitsustele 1% + 6 kuu euribor;
 miinimum-i tressi äär kohaliku o avalitsuse e a usosalusega ettev tetele , % +
6 kuu euribor;
 miinimum-i tressi äär erao a duses olevatele äriühi gutele , % + 6 kuu euribor.
II lae uportfelli iseloo ustavad järg ised fi a tskarakteristikud:
 lae uperioodi kestvus ku i
aastat ja aksepuhkuse periood ku i aastat pärast
projekti l peta ist, kuid itte rohke kui 7 aastat;
 lae usu
a taotlejale ku i
% ÜF-ist rahastatava veeprojekti omafinantseeringu
summast;
 i tressi äär kohalikele o avalitsustele 1% + 6 kuu euribor;
 i tressi äär kohalikele o avalitsustele kuuluvatele ettev tetele , % +
kuu
euribor.
III lae uportfelli fi a tskarakteristikud o järg ised:
 lae usaaja p hi e lae uli iit o
aksi aalselt 0 000 eurot;
 KIK-i koguosalus lä i erinevate rahastamise skeemide on maksimaalselt 50%;
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 lae uperiood ja aksepuhkuse periood o üldjuhul ku i
maksimaalselt 5 aastat;
 i tressi äär o fikseeritud kogu lae u perioodiks , % aastas.

aastat, era dkorras

. aasta l puks ulatus keskko asektori lae ude kogu aht iglases väärtuses
,
miljonit eurot, eist lühiajalised uded kokku , miljonit eurot ja pikaajalised uded
kokku 105,12 miljonit eurot.
KIK-i lae uportfell jaotub tagasi aks ise järgi ajaliselt järg iselt:
aastatel 2014–2018: 38,36 miljonit eurot
aastatel 2019–2023: 40,03 miljonit eurot
aastatel 2024–2028: 26,72 miljonit eurot
aastatel 2029–2033: 4,87 miljonit eurot
KIK-i lae uklie did o jätkusuutlikud, are dades ju a käi asolevaid projekte ÜFi ja ERFi
vahenditega ning kaasates ka KIK-i laenuvahendeid. KIK-i laenuintresside tase on
ko
ertspa kadega v rreldu a sar a e, kuid atraktiivseks tee KIK-i laenuandjana
kommertspankadest pikem tagasimakseperiood ja paindlik tagasimaksepuhkuse kasutamise
v i alus. “elle v i aluse o KIK loo ud, v ttes arvesse keskko aprojektide pike at
tasuvusaega.
KIK-i fi a tsüksus koostas
. aastal ja
. aasta esi ese kvartalis k igi lae usaajate
fi a tsolukorra ja jätkusuutlikkuse korralised a alüüsid, ille alusel hi ati lae u uete
tähtajalise laeku ise t e äosust. Krediidiv i elisuse a alüüside p hjal o ista
Krediidiko itee lae usaajatele krediidireiti gud järg ise skaala kohaselt: Madal risk A ,
M dukast adala risk B , M dukas risk C , M dukast k rge risk D , K rge risk E ,
Maksej uetus F .
Krediidiko itee a tud hi a gute p hjal jagu evad KIK-i laenusaajad seisuga 31.12.2013
krediidireiti gu järgi järg iselt:
Madal risk (A) – 18%
M dukast adala risk B – 40%
M dukas risk C – 37%
M dukast k rge risk D – 3%
K rge risk E – 2%
Maksej u
MÕÕDUKA“T
KÕRGE
RI“K
etuse
(F)
KÕRGEM RI“K
2%
MADAL
RISK
reitingu
3%
18%
omistamis
MÕÕDUKA“ RI“K
37%
eks ei ole
olnud
p hjust.

MÕÕDUKA“T
MADALAM RISK
40%
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Krediidiko itee koo dhi a gu kohaselt o seisuga
. .
k ik KIK-i lae u uded
toi ivad, ku a k ik klie did tasuvad o a kohustused tähtaegselt ja laenud on piisavalt
tagatud. Finantsaruandlusest ega muul kombel pole avaldunud kahtlusi laenusaajate
kohustuste täit ise suutlikkuse kohta.
KIK-i lae usaajate krediidireiti gud äitavad kokkuv ttes, et puudu vajadus riskip hiseks
lae u uete provisjoneerimiseks.
Lae ua d ist korraldab KIKis fi a tsüksus, kelle pea ised ülesa ded lae ua d isel o :
 lae uprojektide a alüüs ja klie tide usta i e;
 lae utaotluste ja krediidiv i elisuse a alüüside esita i e KIKi krediidiko iteele ja
ukogule;
 välja aksete teostamine;
 laenude administreerimine;
 järelevalve teosta i e, sh lae usaajate krediidiv i elisuse korduvhi da i e ja riskide
juhtimine.
Fi a tsüksus koosta lae utaotleja krediidiv i elisuse a alüüsi raporti krediidiko iteele,
mille reglemendi kinnitas KIK-i
ukogu
. .
. K ik krediidiko itee poolt tehtud
positiivsed eelotsused esitatakse koosk las KIK-i p hikirjaga ja krediidipoliitikaga KIK-i
juhatusele v i
ukogule otsusta iseks. Negatiivsete eelotsuste kohta esita
krediidikomitee KIKi juhatusele v i ukogule i for atsioo i koos p hje dustega.
KIK-i ukogu poolt . ärtsil
. aastal kinnitatud KIK-i krediidipoliitika sätesta KIK-i
lae ua d ise pri tsii id ja piira gud. Krediidipoliitikaga kehtestas
ukogu uuhulgas
lae ude a d ise otsustustasa did, ille kohaselt ukogu otsusta KIK-i omavahenditest
a tavate lae ude a d ise v.a käi e aksu sildfi a tseeri i e ja juhatus otsusta
krediidilii i kaudu a tavate lae ude i g käi e aksu sildfi a tseeri ise lae ude a d ise.
“elli e t jaotus o
p hje datud asjaoluga, et krediidilii ilae ud a takse
Ühtekuuluvusfo dist
rahastatavate
vee aja dusprojektide
o afi a tseeri gu
rahastamiseks, kus ka toetuse andmise otsustab juhatus. Sellega tagatakse vajalik
paindlikkus otsustamisel.
15.06.2010 kinnitas KIK-i nõukogu krediidikomitee reglemendi muutuse, millega määratleti
eespool kirjeldatud otsustustasandite rakendusmehhanism kooskõlalisena krediidipoliitikaga.
. . Fi a tsa alüüs
Struktuuritoetuste 2007–2013 programmiperioodil on Eestil õigus keskkonnavaldkonna kuni
50 miljoni EUR mahuga projektide rahastamise otsuseid vastu võtta ja suuremamahuliste
projektide taotluste hindamist läbi viia. KIK kui rakendusüksus, kes on saanud 31.01.2008
akrediteeringu struktuuritoetuste vahendamiseks, otsustab või valmistab Euroopa Komisjonile
struktuuritoetuste seaduse kohaselt ette eelotsuse, millistele projektidele toetust anda. Sellest
tulenevalt on finantsüksuse kohustuseks struktuuritoetuste 2007–2013 programmiperioodil
osaleda struktuuritoetuste taotluste hindamisel juhul, kui taotlejaks on tuluteeniv
majandustegevust korraldav üksus, kes oma projekti rahastamiseks peab esitama koos
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taotlusega oma senise majandustegevuse aruanded ja Euroopa Komisjoni juhendmetoodikaga
kooskõlalised finantsprognoosid. Finantsüksuse poolseks sisendiks on selliste aruannete ja
prognooside kontrollimine ja nõuetele vastavaks/mittevastavaks tunnistamise otsuste
ettevalmistamine, aga samuti taotlejate üldise finantsmajandusliku olukorra hindamine.
Seoses 2010. aastal alanud ja 2011—2013 aastatel progresseerunud muutustega Eesti
majandusolukorras on ilmnenud vajadus adekvaatselt ümberhinnata KIKist rahastamise
otsuse saanud projekte elluviivate toetuse saajate majandustegevuse prognoose. Uute
prognooside koostamise vajaduse tingivad kaks olulist asjaolu: hangete kallinemise tõttu on
vajalik analüüsida, kas toetuse saajal: 1) on võimalik täita elukeskkonna arendamise
rakenduskavas ja inimressursi arendamise rakenduskavas kokkulepitud eesmärke; 2) on
võimalus kallinemise katteks osaliselt toetust juurde saada.
Projektide lõpetamisel on toetuse saajal kohustus esitada uuesti Euroopa Komisjoni
metoodika
kohased
finantsprognoosid
koos
projekti
elluviimise
aruandega
investeerimisperioodis. Uuendatud prognooside esitamine on vajalik selleks, et kontrollida,
kas väljamakstud EL toetussumma on finantsmajanduslikult õigustatud ja põhjendatud.
. . Järelevalve teosta i e struktuuritoetustest rahastatavate keskko
elluvii ise üle

aprojektide

KIK-i järelevalve toetuse saaja üle o kaheast eli e projektikoordi aator i g järelevalve
üksus . Projektikoordi aator teosta toetuse saaja tegevuse üle pidevat järelevalvet, hoia
klie disuhet i g o k ige pare i i projekti tu dev isik KIK-is. Projektikoordinaator
ko trolli
%liselt k iki välja akseid i g ha keid. Teise ast e ko trolli teosta
järelevalveüksus. Teise ast e ko troll o alati riskip hi e, st ko trollitakse eelk ige
k rge a riskiga välja akseid, ha keid i g teostatakse k rge a riskiga projektide
paikvaatlusi.
Perioodil 2007o KIK
. aasta l pu seisuga rahasta ud
“T projekti, millest
l ppe ud o
projekti. Kokku o teostatud
“T projektide paikvaatlust sh
projekti
eelset,
projekti vältel projekti järgset .
3. aastal teostas KIK kokku 132 paikvaatlust
(sh 1 projekti eelne). Kokku on paikvaadeldud 86% projektidest.
KIK-i protseduurireeglite alusel paikvaadeldakse k iki projekte vähe alt üks kord e de
elluviimise perioodil. Paikvaatlusi teostavad nii projektikoordi aatorid kui ka järelevalve
spetsialistid. Ühe toetuse saaja projekti v i
itu korda paikvaadelda. “uure ahulisi
projekte paikvaadeldakse tavaliselt nii projekti alg- kui ka l ppfaasis. Pikaajaliste projektide
korral on projekti algfaasi paikvaatlused eelk ige pro lee e e etava ja
ustava
fu ktsioo iga. K rge riskitase ega projekte paikvaadeldakse tiheda i i. Lühiajaliste i g
väikse a maksumusega projektide korral toi u paikvaatlus e a asti projekti l ppfaasis.
Paikvaatluste käigus o k ige rohke tähelepa ekuid projekti doku e tatsioo i osas, st
doku e tide säili i e ei ole ol ud piisavalt tagatud v i projektip hise sihtfi a tseeri ise
raa atupida ise reeglid o puudulikud. Tähelepa ekuid o ol ud avalikusta ise osas, kus
teavitustahvlil on e atäpsusi viide valele EL fo dile, logod pole piisava suurusega,
e akorrekt e projekti i etus v s v i teavitus ei ole toi u ud igeaegselt v s.
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KIK-i projektikoordi aatorite ja järelevalvespetsialistide poolt teostatav järelevalve o
suu atud eelk ige rikkumiste ennetamisele. KIK-ist rahastatavate projektide rikkumiste
osakaal
oodusta vaid , % heakskiidetud projektide
ahust i g
% k ikidest
rikku istes o avastatud vähe alt e e vii ast välja akset, illest o v i alik kogu
rikkumise summa kinni pidada. Ole e vastavate äitajate poolest rake dusüksuste seas üks
pari aid. Rahastusperioodi l pupoolele o iseloo ulik, et osad rikku ised tuvastatakse
alles pärast projekti l ppu, ku a toetuse -5. aasta sihtotstar elise kasuta ise
ude
ittetäit i e saa ki välja tulla alles säilitusperioodi kestel, itte vare . “eet ttu v i
eeldada, et 2014. aastal suure e rikku iste osa, is o leitud pärast projekti l ppu.
Ha getega seotud rikku iste osakaal k igist avastatud rikku istest o jätkuvalt ol ud k ige
suure . KIK rake da ha gete eelko trolli etappi, ille käigus tuvastatakse e a us
selletee alisi pro lee seid eksi usi ja is v i alda teostada ha kedoku e tides
para dusi e e, kui eed rikku ised oleksid realiseeru ud ja o a ud fi a ts ju.
KIK on korralda ud korduvalt i fopäevi toetuse saajatele ha getealase pädevuse t st iseks.
Rahandusministeerium on korraldanud vastavateemalisi koolitusi. Toetuse saajate pidev
usta i e toi u KIK projektikoordinaatorite poolt igapäevaselt.
Aruandlusaastal avastati 18 rikkumist summas 917 360 eurot. 2013. aasta k ige levi u aks
rikkumiseks oli ha ke e etluse
uete rikku i e. Riigiha gete rikku iste puhul ei ole
v i alik väga ko kreetseid üldistusi teha ja pige tule p hjuseid otsida Riigihangete
seaduse sätete keerukusest i g toetuse saajate vähesest koge usest. rikku ist oli seotud
ittea ik l like kuludega, is pole seotud ha kes tehtud eksi ustega. KIK-i hinnangul on
18 rikkumise hulgas 5 rikkumist, mille puhul on toetuse saaja esitanud KIK-ile eksitavaid
andmeid.
K ik kahtlused o l ppe ud rikku ise vor ista istega väljaarvatud üks, 2012. aastal
raporteeritud rikkumise kahtlus, mille KIK esitas Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalasja
algatamise teate alusel ( 480 000 eurot). Vastav kriminaal-uurimine o jätku , hetkeseisuga
on Politsei- ja Piirivalvea et esita ud kri i aaltoi iku P hja Ri gko aprokuratuurile, kes
jätka kohtueelse e etlusega.
Kaks 2013. aastal leitud rikkumist summas 519 953 eurot on tähtaegselt tagasi
(Rexest 504 310 eurot, MTÜ Pära d aastikud 15 642 eurot).

aks ata

3.8. Projektide auditeerimine 2013. aastal
Projektide auditeeri ise ees ärk o hi ata:
 kas projektide ees ärgid o täidetud, kulude laad ja ajastus vastavad kehtestatud
uetele ning kokkulepitud tingimustele;
 kas on olemas piisav kontroll-jälg tegevuste elluvii ise t esta iseks;
 kas toetuse saajate raa atupida i e vasta projektip hise raa atupida ise
uetele;
 kas o järgitud uid projektide elluvii ise seisukohast oluliseks osutuvaid igusakte.
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“truktuuritoetuse projektiauditeid teostatakse koost kokkuleppe alusel auditeeriva
asutusega (Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond). Auditeeritavad projektid
valitakse välja statistiliste eetoditega.
. aastal auditeeris KIK-i projektiauditi üksus
struktuuritoetusest rahastatud projekti. Lisaks viis projektiauditeid lä i auditeeriv asutus (6
projektiauditit). Projektide auditeeritud kulud olid kokku 56,1 miljonit eurot. Vastavalt
struktuuritoetuse projektiauditite metoodikale on aruannetes olulise tähelepa eku a
kajastatud ai ult fi a ts juga
ittea ik l lik kulu rahasta is uete rikku ised.
“truktuuritoetuse projektiauditite puhul oli
arua et
ärkusteta,
arua et
vähe oluliste tähelepa ekutega ja
arua et olulise tähelepa ekuga. Olulistes
tähelepa ekutes toodi välja ittea ik l like kulusid su
as
eurot. Auditeeritud
perioodi vea äär
ittea ik l like kulude osakaal jäi alla , %. Lisaks eeltoodule
auditeeris projektiauditi üksus
projekti,
ida o
rahastatud rohelisest
investeerimisskeemist.
Keskkonnaprogrammidest rahastatud projektide osas moodustati auditivali lähtudes
riskia alüüsist ja vali i esi duslikkuse kriteeriu itest, ehk v eti arvesse eri evaid
progra
e, toetuse saaja ja projekti tüüpe i g toetuse su
a suurust. “ellest tule evalt
teostati 2013. aastal projektiauditid 11 toetuse saaja projektide osas, is h l as kokku
rahastatud sihtfinantseerimise lepingut. Auditeeritud sihtfinantseerimise lepingute summa
ulatus 4,4 miljoni euroni (koos omafinantseeringuga 6,77 miljonit eurot).
Keskkonnaprogrammide projektiauditite tulemusena tuvastati ittea ik l likke kulusid
kahes projektiauditis, ittea ik l liku kulu su
a kokku
656 eurot. Auditeeritud
projektide vea äär jäi alla , %.
Projektiauditite tule ustele tugi edes saa väita, et projektides püstitatud ees ärgid o
saavutatud i g projektide rahasta isele ja elluvii isele seatud udeid o toetuse saajad
olulises osas järgi ud. Kokkuv ttes jäi projektiauditite käigus tuvastatud ittea ik l like
kulude osakaal oluliselt alla 1% auditeeritud kogukuludest. 2013. aasta projektiauditite
tule uste rake da ise hi da i e
äitas, et audiitorite poolt tehtud oluliste
tähelepa ekutega o arvestatud ja k igi fi a ts juga rahasta is uete rikkumiste puhul
o algatatud järeltegevused.
3.9. Juhtimis- ja ko trollisüstee ide auditid
2013. aastal teostati KIKis kaks juhtimis- ja ko trollisüstee ide auditit:
Keskkonnaprogrammi (KP), struktuuritoetuste (ST) ja lae uvälja aksete audit ki itas, et
KIK-i juhtimis- ja ko trollisüstee keskko aprogra
i ja EIB lae ude välja aksete
e etle ise osas o t hus i g struktuuritoetuste välja aksete e etle ise osas toi i ,
kuid
i gad para dused o vajalikud. Auditis tehti üks oluli e ja kaksteist väheolulist
tähelepa ekut.
KIK-i hangete korralduse audit kinnitas, et juhtimis- ja ko trollisüstee
ha gete
korralda isel toi i , kuid
i gad para dused o vajalikud. Tehti üks oluli e tähelepa ek.
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Auditite ja konsultatiivsete tegevustele tulemustele tuginedes on siseaudiitoritel
veendumus, et KIK-i juhtimis- ja ko trollisüstee id toi ivad, kuid eis o üksikuid puudusi,
mis vajavad KIK-i juhtko a tähelepa u.
Siseaudiitorid koostasid 2013. aastal juhatusele 2 korral äriregistri ja muude avalikult
kättesaadavate a d ete p hjal ülevaated t tajate ärihuvide kohta.
. aasta kevadel ja
sügisel korraldasid siseaudiitorid k ikidele KIK-i t tajatele koolitusse i are, kus tutvustati
aprillis 2013. j ustu ud uue korruptsioo ivastase seaduse
udeid i g KIK-i siseseid
udeid huvide ko flikti välti iseks. Ko trollide ja koolitusse i aride lä ivii isel vee duti,
et teadaolevalt KIK-i t tajatel ei esi e o a t ülesa ete täit isel huvide ko flikte.
.

KIKi pea ised tegevusees ärgid eelseisvateks aastateks

2014. aastal seisab KIK-il ees aastateks 2014-2020 koostatud uue arengukava tegevuste
elluviimine. Lisaks tegevusaruandes eelpool juba kirjeldatud 2014. aasta ees ärkidele
p hitegevuste l ikes o üheks pea iseks suu aks KIK-i rahastatud projektide tulemuslikkuse
ja
jususe para da i e. “ee eelda hästi toi ivat i dikaatorite ja järelseire süstee i
loomist kogu KIK-is. 2014. aastal o kavas ühtlustada ulatuses, is o v i alik ja arvesta
reeglite eristust KP ja “T süstee ides
eie toetatavates valdko dades kasutatavad
i dikaatorid i g protsessid, kuidas e teosta e järelseiret.
Järg evas ta elis o kajastatud viie aasta tegevusees ärgid ja tule usi dikaatorid KIK-i
p hitegevuste l ikes.
SIHTASUTUS:
PÕHIKIRJALINE EESMÄRK:
TEGEVUSEESMÄRK :
TULEMUSINDIKAATOR

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Välja aksete su
a,
miljon eurodes
E e välja akseid
avastatud rikkumiste
osakaal
Auditi käigus tuvastatud
MAK kulude osakaal
koguauditeeritud
kuludest
Välja aksete efektiivsus:
päeva jooksul

TEGEVUSEESMÄRK :

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Keskkonnaseisundi hoidmisele, loodusvarade taastootmisele ja
keskkonnakahjustuste heastamisele suunatud projektide
finantseerimine
“truktuuritoetuste ja AAU rake dusüksuse haldusülesa ete
täit i e
2013
2014
2015
2016
2017
Ees ärk

Tulemus

Ees ärk

165

184

130

95

50%

75%

50%

50%

1%

0,05%

1%

1%

85%

89%

85%

85%

Ees ärk

Ees ärk

Keskkonnatasude seaduse alusel laekunud vahendite jaotamine
seaduses sätestatud ees ärkideks
2013

TULEMUSINDIKAATOR

Ees ärk

Ees ärk

Tulemus

2014

2015

2016

2017

Ees ärk

Ees ärk

Ees ärk

Ees ärk
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2.1.

2.2.

Välja aksete su
a,
miljon eurodes
Auditi käigus tuvastatud
MAK kulude osakaal
koguauditeeritud
kuludest

TEGEVUSEESMÄRK :
TULEMUSINDIKAATOR

3.1
3.2

Kumulatiivne
laenuportfell miljon
eurodes
Keskmine laenukahjum
0,2% aastas

2013. a. majandusaasta aruanne

40

47

38

33

30

30

1%

0,3%

1%

1%

1%

1%

Laenude andmine keskkonnaprojektide finantseerimiseks
2013
2014
2015
2016
Ees ärk

Tulemus

2017

Ees ärk

Ees ärk

Ees ärk

Ees ärk

107

110

117

120

120

120

0,2%

0,0%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Lisa nr

Raha

65 321 597

65 873 324

2

Nõuded ja ettemaksed

46 234 759

50 602 938

4

111 556 356

116 476 262

105 117 951

75 508 570

4

117 394

116 618

6
7

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Põhivara
Nõuded ja ettemaksed
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara

147 977

169 989

105 383 322

75 795 177

216 939 678

192 271 439

29 517

41 567

10

Võlad ja ettemaksed

34 948 940

33 906 562

11

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

38 957 467

33 427 900

12

Kokku lühiajalised kohustused

73 935 924

67 376 029

Laenukohustused

66 736 547

33 734 388

Kokku pikaajalised kohustused

66 736 547

33 734 388

140 672 471

101 110 417

1 488 897

1 488 897

Kokku põhivara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused

Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused

10

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara

89 672 125

102 034 811

-14 893 815

-12 362 686

76 267 207

91 161 022

216 939 678

192 271 439
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

194 004 506

204 426 747

13

36 749 476

35 842 428

14

230 753 982

240 269 175

-240 857 730

-249 644 845

15

Mitmesugused tegevuskulud

-1 808 825

-879 909

16

Tööjõukulud

-3 623 170

-3 012 198

17

-193 903

-172 986

6,7

-246 483 628

-253 709 938

-15 729 646

-13 440 763

1 530 149

1 664 531

18

-729 626

-625 439

19

35 308

38 985

20

-14 893 815

-12 362 686

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Jagatud annetused ja toetused

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

-15 729 646

-13 440 763

Põhivara kulum ja väärtuse langus

193 903

172 986

Kasum (kahjum) põhivara müügist

-126

0

34 141

0

227 918

172 986

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

5 858 118

-1 747 909

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

6 473 903

-16 140 421

-3 169 707

-31 156 107

-172 411

-45 013

126

0

0

35 000 000

3

-34 542 101

-34 058 448

4

Antud laenude tagasimaksed

3 719 620

1 732 179

4

Laekunud intressid

1 253 313

2 073 081

35 307

38 985

-29 706 146

4 740 784

33 000 000

23 889 000

10

-44 289

-47 875

8

-631 585

-561 570

32 324 126

23 279 555

-551 727

-3 135 768

65 873 324

69 009 092

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised

Kokku rahavood põhitegevusest

6,7

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist
Antud laenud

Muud laekumised investeerimistegevusest
Kokku rahavood investeerimistegevusest

6,7

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed
Makstud intressid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

-551 727

-3 135 768

65 321 597

65 873 324

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2011

Akumuleeritud tulem

1 488 897

Aruandeaasta tulem
31.12.2012

1 488 897

Aruandeaasta tulem
31.12.2013

1 488 897

102 034 811

103 523 708

-12 362 686

-12 362 686

89 672 125

91 161 022

-14 893 815

-14 893 815

74 778 310

76 267 207
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi Sihtasutus) 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
hea raamatupidamistava ja Riigi raamatupidamise üldeeskirjaga (edaspidi RRE). Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti
Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja RRE.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
Sihtasutuse iseloomu tõttu on kasutatud RRE-s toodud bilansi ja tulemiaruande skeemi.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati aastaaruande koostamisel, on
toodud allpool.

Finantsvarad
Laene, mille tagasinõude lõpptähtaeg on pikem kui üks aasta, kajastatakse pikaajaliste laenudena. Sealjuures osa, mis kuulub
tasumisele järgmisel aruandeperioodil, kajastatakse bilansikirjel „Muud nõuded“ lisas 4 eraldi näidatud pikaajaliste nõuete lühiajaline
osa. Tähtajaga vähem kui aasta antud laene kajastatakse lühiajaliste laenudena.
Laenunõuete laekumise tõenäosust hinnatakse krediidikomitees iga laenusaaja kohta eraldi. Sihtasutus rakendab pikaajaliste laenunõuete
täitmise jälgimiseks laenusaajate krediidireitingusüsteemi eesmärgiga hinnata laenunõuete tagasimaksmise riske ja nende maandamisvõimalusi.
Reitingu määramisel võetakse arvesse laenusaaja majanduslikku olukorda, maksevõimet, tagatise väärtust ja realiseeritavust ning teisi
asjaolusid, mis võivad mõjutada laenusaaja kohustuste täitmist. Reiting määratakse kalendriaasta jooksul vähemalt üks kord. Erivaatluse alla
võetakse laenud, mille puhul:
• tehingupoolel on makseraskusi,
• esineb lepingutingimuste rikkumisi,
• sihtasutus on pidanud muutma laenu tingimusi lepingupartneritele soodsamaks (tagasimaksegraafiku muutmine, maksepuhkuse
perioodi pikendamine, intressimäära vähendamine jms).
Krediidikomitees osaleb vähemalt üks juhatuse liige, kes informeerib krediidireitingu määramise tulemustest juhatust. Juhatus teeb vajadusel
nõukogule ettepaneku laenunõuete allahindamiseks ja edasiseks tegevuseks.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke, kuni 3- kuulisi tähtajalisi deposiite. Deposiitidelt
bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse tekkepõhiselt viitlaekumistena.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga
valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa
Keskpanga kursside alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulemiaruandes saldeerituna.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded riigile Keskkonnatasude seaduse alusel kajastatakse Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti,
Keskkonnainspektsiooni, Põllumajandusministeeriumi ning Maksu- ja Tolliameti tuluteatiste alusel. See on tasumata osa
keskkonnatasudest, mille maksetähtaeg saabub peale bilansipäeva või mis on Keskkonnaministeeriumi,
Keskkonnaameti, Põllumajandusministeeriumi ning Maksu- ja Tolliameti poolt bilansipäevaks ülekantud, kuid Sihtasutuse arvele jõudnud peale
bilansipäeva.
Muid nõudeid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o soetusväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Iga nõude laekumise tõenäosust on hinnatud võimaluse korral eraldi. Nõuete hindamisel võetakse arvesse nii bilansipäevaks teadaolevaid
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kui ka bilansipäeva järgseid kuni aruande koostamiseni selgunud asjaolusid, mis võivad mõjutada nõude laekumise tõenäosust. Kui
nõude laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust bilansireal Nõuded ja ettemaksed miinus- märgiga
ning vastavat kulu tulemiaruande real Mitmesugused tegevuskulud. Nõuded, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik
meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning bilansist välja kantud.
Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse samal kulukirjel vastukandena. Nõuet loetakse lootusetuks,
kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude laekumiseks.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse Sihtasutuse enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 2 000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud vara 1917 eurot) ilma käibemaksuta.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad
maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset
põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga
seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid
kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt
selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse
ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse
vara amortiseerimine.
Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:
arvutid ja tarvikud, bürooseadmed 30% aastas;
büroomööbel ja muu inventar 20% aastas.
Piiramata kasutuseaga objekte (püsiva väärtusega kunstiteosed) ei amortiseerita.
Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse
kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel müügiootel põhivaraks. Igal
bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.
Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem
tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.
Immateriaalne vara
Immateriaalse varana kajastatakse tarkvara arenduskulusid.
Immateriaalne vara võetakse arvele ainult juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
• varaobjekt on kontrollitav;
• on tõenäoline, et sihtasutus saab objekti kasutamisest tulevikus tulu pikema aja kui ühe aasta jooksul;
• objekti soetusväärtus on usaldusväärselt hinnatav.
Immateriaalne vara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud
kulutustest. Edaspidi kajastatakse immateriaalset põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud
akumuleeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Immateriaalsete varade puhul hinnatakse, kas tegemist on piiratud või määramata kasuliku elueaga varaga. Piiratud kasuliku elueaga
immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni meetodit. Amortisatsioonimäärad on järgmised:
Muu immateriaalne põhivara 25-30%

Rendid
Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.
Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
Kasutusrendi puhul põhivara rendimaksed kajastatakse perioodikuluna tulemiaruandes. Kasutusrendile võetud põhivara bilansis ei kajastata
ja kulumit ei arvestata
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Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud
soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks
võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel
kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. Juhul, kui tehinguga seotud kulutused puuduvad või on ebaolulised, on
sisemine intressimäär lähedane tema lepingus fikseeritud intressimäärale ning sisemise intressimäära arvestust läbi ei viida.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused
Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning
mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad.
Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning
eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik
eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele.
Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega
seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimine
Keskkonnatasude seaduse alusel kannab Rahandusministeerium keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud raha seaduses
sätestatud ulatuses ja sihtotstarbel Sihtasutusele. Raha edasise kasutamise otsused teeb Sihtasutuse nõukogu lähtuvalt põhikirjas
püstitatud eesmärgist ja ülesandest.
Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.
Saadud sihtfinantseerimist kasutatakse loodusvarade taastootmiseks, keskkonnaseisundi hoidmiseks ja keskkonnakahjustuste
heastamiseks vajalike projektide finantseerimiseks. Projektid koondatakse oma eesmärgi järgi 12-ks programmiks. Programmi rahaliste
vahendite arvestusliku suuruse ja tegeliku finantseerimise otsustab Sihtasutuse nõukogu.
Raamatupidamises toimub antud sihtfinantseerimise arvestus projektipõhiselt. Antud sihtfinantseerimine jaotatakse tegevuskulude ja
põhivara sihtfinantseerimiseks. Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks kajastatakse tingimusel, kui toetuse saaja on ostnud, ehitanud
või muul viisil soetanud teatud põhivara ja seda ka väljamaksetaotluses deklareerinud.
Antud toetust kajastatakse raamatupidamises esmakordselt raha ülekandmisel (ettemaks) või toetuse tekkepõhisel kuupäeval(kulu). Bilansis ei
kajastata toetuste andmiseks võetud kohustusi, kui väljamakseid ei ole tehtud ega toetuste andmise aluseks olevaid maksetaotlusi
aktsepteeritud. Toetuste andmiseks võetud kohustusi (sõlmitud sihtfinantseerimise lepingutes ette nähtud aktsepteerimata summasid),
kajastatakse bilansiväliste kohustustena lisas Sihtfinantseerimisega seotud potentsiaalsed kohustused keskkonnavaldkondadele ja
Välisabi finantseerimisega seotud potentsiaalsed kohustused projektidele.
Ettemaksed projektidele kajastatakse bilansis ettemakstud toetustena makse tegemise kuupäevaga. Projektidele makstud ettemaksed on
kajastatud lisas Nõuded ja ettemaksed.
Kuludes kajastatakse toetusi (nii andmisel kui vahendamisel), järgides tekkepõhisuse printsiipi. Toetuse andmise tekkepõhiseks kuupäevaks
loetakse kulude tegemise või põhivara soetamise kuupäev (kulude tegemise või kapitaliseeritavate tööde tegemise perioodi korral kulude
või kapitaliseeritavate tööde tegemise perioodi lõppkuupäev). Kui kulude aktsepteerimise kuupäevaks ei ole raamatupidamises enam
võimalik toetuse andmist või vahendamist kajastada tekkepõhise kulude tegemise või põhivara soetamise kuupäevaga, kuna
vastav raamatupidamises kajastamise periood on juba suletud, siis kajastatakse see kulu esimeses avatud perioodis.
Aastaaruandes kajastatakse bilansipäeva järgselt abikõlblikuks aktsepteeritud projekti kulud kuni aastaaruande sulgemiseni.
Sihtasutus saadab toetusesaajale teatise vastava kulu raamatupidamises kajastamise perioodi ja summa kohta.
Sihtfinantseerimisega seotud kohustused (projektiaruanne esitatud ning maksmine toimub järgneval aruandeperioodil) kajastatakse lisas Võlad
ja ettemaksed sihtfinantseerimisega seotud kohustuste ridadel.
Kui toetuse saaja ei kasuta saadud raha sihtotstarbeliselt ja vastavalt finantseerimise korrale, ei esita saadud raha kasutamise kohta
aruannet ning muude rikkumiste korral, esitatakse toetuse raha tagastamise nõue, milline kajastatakse lisas Nõuded ja ettemaksed.
Sihtasutus tegutseb rakendusüksusena välisabi vahendamisel ÜFist, ERFist, ESFist ja RISist. Sihtasutus vahendab ÜFi, ERFi, ESFi ja RISi
toetusi toetusesaajatele.
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Projektile teostatud tööde eest esitatud arved kajastatakse sihtasutuse raamatupidamises antud välisabi tuludes- kuludes maksetaotluse
aktsepteerimise järgselt tekkepõhise printsiibi alusel. Sihtasutuse kui kaasfinantseerija kulud projektile kajastatakse välisabi
kaasfinantseerimise kuludena.

Tulud
Keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamist ja sihtotstarvet reguleerib Keskkonnatasude seadus. Seaduse paragrahvi 56 alusel kuulub
keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuv raha eraldamisele Sihtasutusele.
Keskkonnatasude seaduse alusel riigieelarvesse laekuvat raha käsitletakse kui Sihtasutuse tulu ning kajastatakse tulemiaruandes tekkepõhiselt
tuluna:
• tuludena loodusvaradelt- maardlate kaevandamisõiguse tasu, metsatulu, tasu vee erikasutusest, jahipiirkonna kasutusõiguse tasu,
kalapüügiõiguse tasu;
• muude tuludena keskkonnakasutusest- saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus, intressitulud muude maksude võlgadelt;
• maksudena kaupadelt ja teenustelt- pakendiaktsiis.
Bilansikuupäevaks laekumata eelpool nimetatud tulud ja maksuvõlgadelt arvestatud intressid kajastatakse viitnõudena bilansikirjel Nõuded
riigile keskkonnatasude seaduse alusel ja Maksuvõlgadelt arvestatud intressinõuded.
Saadud sihtfinantseerimisena kajastatakse tulemiaruandes mitteresidentidelt saadud sihtfinantseerimist. Aruandeaastal on
Sihtasutus kajastanud tuluna Euroopa Ühtekuuluvusfondist (ÜF), Euroopa Regionaalfondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfondist (ESF),
Rohelisest investeerimisskeemist (RIS) ja Euroopa Komisjonilt saadud toetuse vahendamist ja saadud struktuurifondide tehnilist abi
välisabist finantseeritavate projektide rakendamisel.
Välismaise sihtfinantseerimise vahendamiseks saadud toetus kajastatakse aastaaruandes lähtuvalt tulude-kulude vastavuse printsiibist.
Intressitulud kajastatakse tekkepõhiselt tulemiaruandes real Finantstulud ja -kulud saldeerituna.

Seotud osapooled
Aruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks nõukogu ja juhatuse liikmeid, loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende
poolt kontrollitavaid või olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Arvelduskontod

65 321 597

65 873 324

Kokku raha

65 321 597

65 873 324

Sihtasutuse rahalisi vahendeid hoitakse Rahandusministeeriumi riigikassa koosseisu kuuluvatel e-riigikassa kontodel.
Intressi makstakse siis, kui e-riigikassa kontol hoitav summa on vähemalt ühe kuu jooksul mitte kasutatav ja summa suurus on üle 5 miljoni
euro. Vastavate tingimuste olemasolul sõlmitakse eraldi kokkulepe- tähtaajaline hoiuleping. Aruandeaastal oleme sõlminud
kuuajalisi hoiulepinguid keskmise intressimääraga 0,087%.
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Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

Kokku
Võlakirjad

Muud

31.12.2011
Müük müügihinnas või
lunastamine

35 000 000

35 000 000

-35 000 000

-35 000 000

31.12.2012

0

0

0

31.12.2013

0

0

0

Finantsinvesteeringute portfell likvideeriti 2011.a. jooksul seoses sihtasutuse rahaliste vahendite hoiustamisega
Rahandusministeeriumi e-riigikassa kontodel.
Tähtajaline hoiuleping hoiusummas 35 000 000 eurot oli sõlmitud Rahandusministeeriumiga ja sissemakse tehti sihtasutuse poolt e-riigikassa
hoiukontole. Hoiuperioodiks oli 1 aasta ja intressimäär 1,599%.
Aastatel 2012 ja 2013 on rahalised vahendid paigutatud tähtaajalise deposiidina e-riigikassa hoiukontole tähtajaga 1 kuu ning kajastatakse
bilansi real Raha ja pangakontod.
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Muud nõuded

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

110 689 570

5 571 619

33 494 957

71 622 994

109 982 448

4 864 497

33 494 957

71 622 994

707 122

707 122

4 904 985

4 904 985

26 331 638

26 331 638

Sihtfinantseerimise tagasinõuded

1 282 108

1 282 108

Nõuded Keskkonnatasude
seaduse alusel

9 264 362

9 264 362

5 364

5 364

Saamata seadusandlusest
tulenevad toetused

46

46

Makstud tagatisdeposiidid

10 667

10 667

-1 136 030

-1 136 030

151 352 710

46 234 759

33 494 957

71 622 994

Laenunõuded
Intressinõuded
Ettemakstud toetused
Saamata sihtfinantseerimine

Muud ettemaksed töövõtjatele

Ebatõenäoliselt laekuvad
tagasinõuded
Kokku nõuded ja ettemaksed

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Muud nõuded

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

79 590 252

4 081 682

25 811 173

49 697 397

79 159 967

3 651 397

25 811 173

49 697 397

430 285

430 285

Ettemakstud toetused

14 378 983

14 378 983

Saamata sihtfinantseerimine

22 605 539

22 605 539

372

372

9 531 157

9 531 157

5 205

5 205

126 111 508

50 602 938

25 811 173

49 697 397

Laenunõuded
Intressinõuded

Sihtfinantseerimise tagasinõuded
Nõuded Keskkonnatasude
seaduse alusel
Muud ettemaksed töövõtjatele
Kokku nõuded ja ettemaksed

Laenunõuded on fikseeritud eurodes. Laenude lõppkuupäevad on 2013-2032. Sihtasutuse poolt antud laenude intressimäärad on
kirjeldatud tegevusaruande punktis 3.6. Antud laenude intressimäärad on seotud 6 kuu Euriboriga, millele lisandub 0,3- 6,00%. 2013. aasta
keskmine intressimäär oli 1,497%.
Ettevõtetele antud laenud on tagatud hüpoteekidega ja kommertspandiga vähemalt tagatisvara bilansilises väärtuses suhtes 100/70.
Usaldusfondist antud laenude korral (vt Tegevusaruande punkti 3.6.1.) on lubatud osaline tagamine. Kohalikele omavalitsustele antud laenude
tagatiseks on nende eelarve.
KIKi juhtkonna hinnangul on sihtasutuse laenuportfell jätkusuutlik, vt täpsemalt Tegevusaruande punkti 3.6.1.
Nõuetena riigile Keskkonnatasude seaduse alusel kajastatakse nõudeid keskkonnatasude kohta Keskkonnaministeeriumi ja ministeeriumi
asutuste, Põllumajandusministeeriumi, ning Maksu- ja Tolliameti tuluteatiste alusel, mille maksetähtaeg saabub peale bilansipäeva. Nõuded on
detsembri kuu tulude kohta.
Nõuded jagunevad:
nõuded aktsiisidest seisuga 31.12.2013- 39 520 eurot, 31.12.2012- 15 623 eurot;
nõuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest 31.12.2013- 9 211 017 eurot, 31.12.2012- 9 509 362 eurot;
maksuvõlgadelt arvestatud intressinõuded 31.12.2013- 13 825 eurot, 31.12.2012- 6 171 eurot.
Nõuetena saamata sihtfinantseerimisest kajastatakse nõudeid välisfinantseerimisest raha allikate lõikes Rahandusministeeriumi kui
makseasutuse vastu.Toetuse saajate poolt on sihtfinantseerimise saamise tingimused täidetud ja kulutused on tehtud.
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Ettemakstud toetuste all kajastatakse üle kantud toetusi, millede tekkepõhine toetuse kuluna kajatamise periood ei ole veel saabunud
või bilansipäevaks ei ole saadud dokumente, mis tõendavad toetuse saaja poolt kulutuste tegemist.
Ettemaksed raha allikate lõikes:
ettemaksed keskkonnaprogrammi projektidele 2013- 2 061 562 eurot, 2012- 3 156 209 eurot;
ÜF projektidele 2013- 358 636 eurot, 2012- 6 039 510 eurot;
ERDF projektidele 2013- 1 882 728 eurot, 2012- 1 641 954 eurot;
RIS projektidele 2013- 124 986 eurot, 2012- 2 846 600 eurot;
ESF projektidele 2013- 19 319 eurot, 2012- 40 905 eurot;
muude mitteresidentide projektidele 2013- 457 755 eurot, 2012- 653 805 eurot.
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest on 267 798 eurot vahendatud välisabi toetuse tagasinõuetest ning 868 232 eurot antud toetuste
tagasinõuetest keskkonnaprogrammi projektidele. Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest tagasinõuetest keskkonnaprogrammi projektidele on
kajastatud lisas 16.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks

6 767

6 516

Üksikisiku tulumaks

32 280

32 514

Sotsiaalmaks

67 917

68 153

Kohustuslik kogumispension

3 112

3 110

Töötuskindlustusmaksed

4 669

6 627

114 745

116 920

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Seisuga 31.12.2013 on deklareerimata sotsiaalmaksu kohustus 70 469 eurot ja deklareerimata arvestatud töötuskindlustusmakse kohustus
1 973 eurot. 2012. a lõpuks olid vastavad kohustused 60 524 eurot ja 1 764 eurot. Deklareerimata maksukohustused on kajastatud lisa 11
real Võlad töövõtjatele.
Maksuvõlad on kajastatud koondsummana lisas 11.
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

Muu
materiaalne
põhivara

31.12.2011
Soetusmaksumus

5 652

5 652

176 498

182 150

-5 652

-5 652

-94 159

-99 811

0

0

82 339

82 339

Ostud ja parendused

108 129

108 129

9 388

117 517

Amortisatsioonikulu

-47 773

-47 773

-35 465

-83 238

Soetusmaksumus

113 781

113 781

179 134

292 915

Akumuleeritud kulum

-53 425

-53 425

-122 872

-176 297

Jääkmaksumus

60 356

60 356

56 262

116 618

Ostud ja parendused

50 022

50 022

30 658

80 680

-45 227

-45 227

-34 677

-79 904

Soetusmaksumus

163 677

163 677

209 792

373 469

Akumuleeritud kulum

-98 526

-98 526

-157 549

-256 075

65 151

65 151

52 243

117 394

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2012

Amortisatsioonikulu

31.12.2013

Jääkmaksumus
Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

2013
Masinad ja seadmed

126

Kokku

126

2012
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Lisa 7 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Arvutitarkvara

Lõpetamata
projektid ja
ettemaksed

31.12.2011
Soetusmaksumus

284 810

284 810

Akumuleeritud kulum

-61 397

-61 397

Jääkmaksumus

223 413

223 413

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

28 753

7 571

36 324

-89 748

Ümberklassifitseerimised

-89 748

7 571

-7 571

321 134

0

321 134

-151 145

0

-151 145

169 989

0

169 989

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

91 986

91 986

-109 428

-109 428

-4 570

-4 570

380 490

380 490

-232 513

-232 513

147 977

147 977

Allahindlused väärtuse languse
tõttu

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 8 Kapitalirent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Kapitalirendikohustused
kokku

51 064

1 - 5 aasta jooksul

29 517

31.12.2012

Kapitalirendikohustused
kokku

üle 5 aasta

21 547

10

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul
60 955

41 567

Lisa nr

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

19 388

10
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Sihtasutus on soetanud kapitalirendi tingimustel arvuteid ja arvutitarvikuid rendiperioodiga 36 kuud.

Lisa 9 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

Kasutusrendikulu

2013

2012

282 093

250 632

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

12 kuu jooksul
1-5 aasta jooksul
Üle 5 aasta

31.12.2013

31.12.2012

284 047

257 163

888 221

853 732

1 475 942

1 948 242

Sihtasutus on võtnud kasutusrendile bürooruumid, sõiduautod, joogiautomaadid, tarkvara litsentsid.
Sõiduautode rendilepinguid käsitletakse mittekatkestavate lepingutena.
Maakondlike esindustega on sõlmitud 14-s maakonnas ruumide kasutamiseks lepingud, millega sihtasutus on võtnud endale kohustuse maksta
pindade üürikulud ja/ või hüvitada ruumide kommunaalkulud.
Rendi kuumaksed jäävad vahemikku 0,7- 2,56 Eurot m2 ning lepingud on ühepoolselt katkestatavad 1-3 kuu etteteatamistähtajaga.
Rendile võetud vara ei ole edasi antud allrendile.

48

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 10 Laenukohustused
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

6 kuu
Euribor +
0,75%
aastas

euro

01.09.2037

Lisa nr

üle 5
aasta

Pikaajalised laenud
Laen Rahandusministeeriumilt
edasilaenamiseks
toetusesaajatele

Pikaajalised laenud kokku

66 715 000

7 278 000

59 437 000

66 715 000

7 278 000

59 437 000

Kapitalirendikohustused
kokku

51 064

29 517

21 547

Laenukohustused kokku

66 766 064

29 517

7 299 547

31.12.2012

8
59 437 000

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

6 kuu
Euribor +
0,75%
aastas

euro

01.09.2037

Lisa nr

üle 5
aasta

Pikaajalised laenud
Laen Rahandusministeeriumilt
edasilaenamiseks
toetusesaajatele

Pikaajalised laenud kokku

33 715 000

0

33 715 000

2 452 000

31 263 000

2 452 000

31 263 000

Kapitalirendikohustused
kokku

60 955

41 567

19 388

Laenukohustused kokku

33 775 955

41 567

2 471 388

8
31 263 000

Laenusumma kasutamise sihtotstarve on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatavate veeprojektide omafinantseeringu rahastamine.
Maksimaalne laenulepingu summa on 130 000 000 eurot ja laenuandja Rahandusministeerium väljastab laenusumma laenuosadena.
Iga laenuosa väljamakse kohta koostab laenuandja eraldi maksegraafiku. Laenu väljamaksed toimuvad kuni 31.12.2015.
Tehinguga ei ole Sihtasutusel seotud kulutusi, va intress, mistõttu on laenu sisemine intressimäär sarnane lepingus fikseeritud nominaalsele
intressimäärale ning sisemise intressimäära arvestust ei ole läbi viidud.
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Lisa 11 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

81 720

81 720

Võlad töövõtjatele

350 648

350 648

Maksuvõlad

114 745

114 745

Muud võlad

245 091

245 091

245 091

245 091

0

0

33 832 450

33 832 450

318 286

318 286

6 000

6 000

34 948 940

34 948 940

Intressivõlad
Muud viitvõlad
Sihtfinantseerimisega
seotud kohustused
Sihtfinantseerimise
tagasimaksekohustused

Tagatistasud
Kokku võlad ja
ettemaksed

31.12.2012

Võlad tarnijatele

66 969

Võlad töövõtjatele

283 331

283 331

Maksuvõlad

116 920

116 920

Muud võlad

147 050

147 050

147 050

147 050

5 328

5 328

5 328

5 328

33 286 592

33 286 592

372

372

33 906 562

33 906 562

Saadud ettemaksed
Muud saadud
ettemaksed
Sihtfinantseerimisega
seotud kohustused
Sihtfinantseerimise
tagasimaksekohustused

Kokku võlad ja
ettemaksed

4

1 - 5 aasta jooksul

66 969

Intressivõlad

üle 5 aasta

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Lisa nr

Lisa nr

üle 5 aasta

4

Sihtfinantseerimisega seotud kohustustena kajastatakse:
sihtfinantseerimisega seotud kohustused keskkonnaprogrammi projektidele projektidele 2013- 6 947 288 eurot, 2012- 8 512 237 eurot;
sihtfinantseerimisega seotud kohustused ÜF projektid 2013- 23 318 450 eurot, 2012- 21 311 872 eurot;
sihtfinantseerimisega seotud kohustused Rohelise Investeerimisskeemi projektid 2013- 533 555 eurot, 2012- 1 951 315 eurot;
sihtfinantseerimisega seotud kohustused ERF projektid 2013- 2 864 803 eurot, 20121 399 185 eurot;
sihtfinantseerimisega seotud kohustused muud EL projektid 2013- 168 354 eurot, 2012- 111 982 euro.
Bilansivälised kohustused sihtfinantseerimisest keskkonnaprogrammi projektidele on kajastatud lisas 24 ja välisabi projektidele lisas 25.
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Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2011
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

55 962 165

31.12.2012
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

33 427 900

Saadud
217 734 910

Saadud
236 283 549

Tulu
-240 269 175

Tulu
-230 753 982

31.12.2012
33 427 900

31.12.2013
38 957 467

Tulu 230 753 982 eurot jaotub:
lisas 13 toodud välisabi vahendid summas 194 004 506 eurot ja
lisas 14 saadud tulu Keskkkonnatasude seaduse alusel summas 36 749 476 eurot. Lisades 13 ja 14 on toodud tulud koos 2012 aasta
võrdlusandmetega.

Saadud sihtfinantseerimine 31.12.2013 38 957 467 eurot ja võrdlusandmed seisuga 31.12.2012 33 427 900 eurot jaotuvad allikate lõikes:
Sihtfinantseerimiseks saadud vahendid ÜF 2 126 422
Sihtfinantseerimiseks saadud vahendid ERF 3 730 251
Sihtfinantseerimiseks saadud vahendid RIS 33 074 010
Sihtfinantseerimiseks saadud vahendid SIM
halduslepingu alusel
1 524
Sihtfinantseerimiseks saadud vahendid ESF

7 359 435
2 437 968
23 572 723

2 564
25 261

55 210
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2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 13 Annetused ja toetused
(eurodes)

2013

2012

Välisabi vahendamine põhivara soetuseks ÜF

144 701 770

137 451 106

Välisabi vahendamine põhivara soetuseks ERF

13 977 626

31 329 471

Välisabi vahendamine põhivara soetuseks RIS

13 469 593

15 872 754

Välisabi vahendamine põhivara soetuseks ESF

0

17 235

15 330 723

13 885 845

Välisabi vahendamine tegevuskuludeks ERF

4 489 841

4 143 640

Välisabi vahendamine tegevuskuludeks ESF

401 949

186 966

1 018 474

912 507

Välisabi tegevuskuludeks Euroopa Komisjon

148 775

234 472

Välisabi tegevuskuludeks ESF

138 883

124 433

Välisabi tegevuskuludeks RIS

Välisabi vahendamine tegevuskuludeks ÜF

Välisabi tegevuskuludeks ERF

267 921

108 881

Välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks ERF

52 002

152 488

Välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks ESF

6 949

6 949

194 004 506

204 426 747

2013

2012

8 848 204

8 574 930

0

153

5 369 815

5 582 763

231 686

424 784

1 202 321

1 194 259

9 046

1 275

20 904 194

19 917 097

182 147

143 567

2 063

3 600

36 749 476

35 842 428

Kokku annetused ja toetused

Lisa 14 Muud tulud
(eurodes)

Üleriigilise ja kohaliku tähtsusega
maardlate kaevandamisõiguse tasu
Metsatulu
Tasu vee erikasutusest
Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu
Kalapüügiõiguse tasu
Keskkonnatasu võlalt arvestatud intressitulu
Edasiantud saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis
Maksud kaupadelt ja teenustelt- pakendiaktsiis
Muud
Kokku muud tulud

Keskkonnatasude seaduse paragrahvi 56 alusel kuulub keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuv raha eraldamisele Sihtasutusele.
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Lisa 15 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2013

2012

45 506 541

42 957 605

Antud välisabi kulud

195 351 189

206 687 240

Kokku jagatud annetused ja toetused

240 857 730

249 644 845

Sihtfinantseeritud keskkonnakaitsevaldkonnad

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2013

2012

-201 999

-110 283

Lähetuskulud

-26 996

-33 881

Koolituskulud

-129 938

-101 347

Ruumide majandamiskulud

-279 612

-227 495

Sõidukite majandamiskulud

-92 547

-89 506

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

-91 070

-92 783

Info ja PR teenused

-53 933

-42 438

Kuluinventar

-12 977

-11 069

Koolituskulud jm kulud kolmandatele isikutele

-11 507

-13 682

Muud tegevuskulud/ maksukulud

-194 140

-132 942

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest tagasinõuetest

-696 025

-133

-18 081

-24 350

-1 808 825

-879 909

Mitmesugused bürookulud

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Koolituskuludena on kajastatud ka koolituslähetusega seotud kulud.
Maksudena on kajastatud käibemaks tegevuskuludelt ja põhivara soetuselt.

Lisa 17 Tööjõukulud
(eurodes)

2013

2012

-2 528 304

-2 097 985

Sotsiaalmaksud

-856 785

-718 009

Muud

-238 081

-196 204

-3 623 170

-3 012 198

99

91

Palgakulu

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Palgakuluna on kajastatud töötajatele arvestatud töötasud summas 2 167 927 eurot,
juhatuse liikmete tasud summas 154 415 eurot, nõukogu ja auditikomitee liikmete tasud summas 26 701 eurot ning töötajatele ja
juhatuse liikmetele arvestatud hüvitised ja toetused summas 179 262 eurot.
Muude tööjõukuludena on kajastatud töötajatele tehtud erisoodustused ja erisoodustustelt arvestatud tööandja maksud.
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Lisa 18 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt
(eurodes)

2013

2012

1 530 149

1 664 531

19 603

273 186

1 510 546

1 391 345

1 530 149

1 664 531

2013

2012

-726 506

-620 068

-3 120

-5 371

-729 626

-625 439

2013

2012

Muud finantstulud ja -kulud

35 308

38 985

Kokku muud finantstulud ja -kulud

35 308

38 985

31.12.2013

31.12.2012

12

13

Intressitulud
Intressitulu hoiustelt
Intressitulu laenudelt
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

Lisa 19 Intressikulud
(eurodes)

Intressikulu laenudelt
Intressikulu kapitalirendilt
Kokku intressikulud

Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

Muu finantstuluna on kajastatud laenulepingutasu

Lisa 21 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2013
Nõuded
Asutajad ja liikmed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust omanike lähedased
pereliikmed ning nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad
Kontrollorganid

31.12.2012

Kohustused

Nõuded

Kohustused

91 692 755

74 649 207

88 492 876

45 203 931

1 470 840

833 083

1 043 718

171 718

10 898 731

36 416 754

2 147

25 527 735
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2013

Ostud

Asutajad ja liikmed

2012
Asutajad ja liikmed

2013. a. majandusaasta aruanne

Müügid
726 506

Ostud

180 136 781

Müügid
620 068

188 482 301

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
Muud erisoodustused

2013

2012

181 116

157 029

24 076

11 209

Sihtasutuse aastaarunde koostamisel on loetud seotud osapoolteks
a. Rahandusministeerium, kes on Sihtasutuse asutaja ja teostab asutajaõigusi;
b. Keskkonnaministeerium, kellega on sõlmitud haldusleping;
c. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kellega on sõlmitud haldusleping;
d. Siseministeerium, kellega on sõlmitud haldusleping;
e. Sihtasutuse juhatuse- ja nõukogu liikmed (juhatus 3 liiget ning nõukogu ja nõukogu poolt moodustatud auditi komitee kokku 10 liiget);
f. Eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.
Struktuuritoetuste andmisel täidab Sihtasutus rakendusüksuse ülesandeid ja on seotud Rahandusministeeriumi kui korraldusasutuse,
makseasutuse kui ka auditeeriva asutusega.
Makseasutuselt saadud toetuste vahendamisel kirjendatud tulu ja kulu on kajastatud lisades 12 ja 13.
Toetuste vahendamisega seotud nõuded saamata sihtfinantseerimise kohta on kajastatud lisas 4 ja
kohustused saadud sihtfinantseerimise kohta lisas 11.
Keskkonnaministeeriumile antud toetused on kajastatud lisades 22 ja 23. Nõuded ettemakstud toetuste
kohta on kajastatud lisas 4 ja Sihtasutuse kohustused Keskkonnaministeeriumi ees on lisas 11.
Keskkonnaministeeriumi poolt edastatud tulud keskkonnakasutusest on kajastatud lisas 14 ja bilansikuupäevaks laekumata tulud on kajastatud viitnõudena lisas 4.
Aruandeperioodil on juhatuse liikmetele arvestatud tasusid ja antud muid soodustusi kokku summas
178 491 eurot (2012. a. 140 038 eurot). Lisaks on juhatuse esimehele antud kasutada ametiauto, mille
kasutamise eest isiklikul otstarbel maksab Sihtasutus erisoodustuse maksud.
Aruandeperioodil on nõukogu liikmetele arvestatud tasusid 26 701(2012. a. 28 200 eurot).
Muid soodustusi nõukogu liikmetele antud ei ole.
Sihtasutusel on bilansivälised nõuded seotud isikutele 152 972 308 eurot ja
bilansivälised kohustused 31 388 384 eurot.
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Lisa 22: Antud sihtfinantseerimise kulud keskkonnakaitsevaldkondadele
eurodes
1.

2.

3.

4.

5.

Kirje nimetus
Sihtfinantseeritud keskkonnakaitsevaldkonnad 2013
1.1.
Veemajandus
1.2.
Jäätmekäitlus
1.3.
Looduskaitse
1.4.
Metsandus
1.5.
Maapõue
1.6.
Atmosfääriõhu kaitse
1.7.
Keskkonnateadlikkus
1.8.
Kalandus
1.9.
Keskkonnakorraldus
1.10.
Merekeskkond
Kokku keskkonnakaitsevaldkonnad 2013
Sihtfinantseeritud keskkonnakaitsevaldkonnad 2012
2.1.
Veemajandus
2.2.
Jäätmekäitlus
2.3.
Looduskaitse
2.4.
Metsandus
2.5.
Maapõue
2.6.
Atmosfääriõhu kaitse
2.7.
Keskkonnateadlikkus
2.8.
Kalandus
2.9.
Maakondlik
2.10.
Maakondlik keskkonnateadlikkus
2.11.
Keskkonnakorraldus
2.12.
Merekeskkond
Kokku keskkonnakaitsevaldkonnad 2012
Sihtfinantseeritud keskkonnakaitsevaldkonnad 2011
3.1.
Veemajandus
3.2.
Jäätmekäitlus
3.3.
Looduskaitse
3.4.
Metsandus
3.5.
Maapõue
3.6.
Atmosfääriõhu kaitse
3.7.
Keskkonnateadlikkus
3.8.
Kalandus
3.9.
Maakondlik
3.10.
Maakondlik keskkonnateadlikkus
3.11.
Keskkonnakorraldus
3.12.
Merekeskkond
Kokku keskkonnakaitsevaldkonnad 2011
Sihtfinantseeritud keskkonnakaitsevaldkonnad 2010
4.1.
Veemajandus
4.2.
Jäätmekäitlus
4.3.
Looduskaitse
4.4.
Metsandus
4.5.
Keskkonnakorraldus
4.6.
Keskkonnateadlikkus
4.7.
Kalandus
4.8.
Maakondlik
Kokku keskkonnakaitsevaldkonnad 2010
Sihtfinantseeritud keskkonnakaitsevaldkonnad 2009
5.1.
Veemajandus
5.2.
Jäätmekäitlus
5.3.
Metsandus
5.4.
Keskkonnakorraldus
5.5.
Keskkonnateadlikkus
5.6.
Kalandus
5.7.
Maakondlik
Kokku keskkonnakaitsevaldkonnad 2009

2 013

2012

1 793 797
684 712
305 169
68 399
22 736
475 828
490 736
202 398
113 469
2 262
4 159 506

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11 526 258
269 007
2 721 357
1 367 907
478 196
3 460 603
1 739 517
677 813
570 638
677 080
262 646
158 416
23 909 438

2 773 386
33 170
769 003
74 700
7 860
124 716
245 227
222 276
167 867
494 727
29 308
22 626
4 964 866

5 071 887
273 287
862 560
2 734 355
88 919
2 475 499
1 178 086
753 024
33 734
33 000,87
104 776
447 955
14 057 082

12 565 755
655 302
2 437 895
1 593 378
452 033
3 854 047
2 749 128
1 148 041
419 709
649 663
239 099
0
26 764 051

1 811 374
1 393 318
12 028
55 617
87 508
22 084
15 950
25 461
3 423 340

4 442 996
12 970
1 238 253
2 482 955
917 087
798 531
128 782
29 613
10 051 186

467 305
0
13 216
0
0
93 027
0
573 548

1 038 530
30 040
2 070
19 685
32 548
0
18 477
1 141 349
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6.

7.

8.

Sihtfinantseeritud keskkonnakaitsevaldkonnad 2008
6.1.
Veemajandus
6.2.
Metsandus*
Kokku keskkonnakaitsevaldkonnad 2008
Sihtfinantseeritud keskkonnakaitsevaldkonnad 2007
7.1.
Jäätmekäitlus
Kokku keskkonnakaitsevaldkonnad 2007
Kokku keskkonnakaitsevaldkonnad 2007- 2013
8.1.
Annetused
Kokku keskkonnakaitsevaldkonnad

0
-2 592
-2 592

34 653
0
34 653

-613 781
-613 781
45 506 541

0

45 506 541

42 956 105
1 500
42 957 605

Antud sihtfinantseerimise kulud keskkonnakaitsevaldkondadele on koondsummana kajastatud lisas 15.
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Lisa 23: Antud välisabi kulud projektidele
eurodes

1.

Kirje nimetus
Välisabi vahendamine põhivara soetuseks

ÜF 2004/EE/16/C/PE/007
ÜF 2001/EE/16/P/PE/006
ÜF periood 2007-2013
ERF periood 2007-2013
Roheline Investeerimisskeem
ESF periood 2007-2013

2.

1.1.
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt**
1.2.
Pärnu Jäätmemajandus
1.3.
Projektid*
1.4.
Projektid*
1.5.
Projektid*
1.6.
Projektid*
Kokku välisabi vahendamine põhivara soetuseks
Välisabi kaasfinantseerimine põhivara soetuseks
2.1.
2.2.

3.

4.

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt
Pärnu Jäätmemajandus

2.3.
Läänesaarte alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonisüsteem
2.4.
Projektid*
2.5.
Projektid*
Kokku välisabi kaasfinantseerimine põhivara soetuseks
Välisabi vahendamine tegevuskuludeks
3.1.
Projektid*
3.2.
Projektid*
3.3.
Projektid*
Kokku välisabi vahendamine tegevuskuludeks
Välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks
4.1.
TA projektide ettevalmistamisel
TA Poolkoksi ja tööstusjäätmete prügilate sulgemise
4.1.1. ettevalmistamiseks Kohtla-Järvel ja Kiviõlis
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt
4.2.
4.3.
Projektid*
4.4.
Projektid*
Kokku välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks
Kokku antud välisabi kulud projektidele

Fond/Rahastusotsus

2 013

2012

0
0
144 635 639
13 977 626
13 469 593
0
172 082 858

4 142
195 338
137 251 626
31 329 471
15 872 754
17 235
184 670 565

ÜF 2004/EE/16/C/PE/007
ÜF 2001/EE/16/P/PE/006

0
0

244
-195 338

ÜF 2004/EE/16/C/PE/005
LIFE
ÜF periood 2007-2013

-2 597
94 206
2 001 030
2 092 639

0
664
3 278 660
3 084 230

15 396 853
4 489 841
401 949
20 288 643

13 885 845
4 143 640
186 966
18 216 451

ÜF 2003/EE/16/P/PE/012

107 223

153 553

ÜF 2003/EE/16/P/PE/012
ÜF 2004/EE/16/C/PE/007
ERF periood 2007-2013
LIFE, INTERREG

107 223

153 553

5 381
774 445
887 049
195 351 189

14 602
547 838
715 994
206 687 240

ÜF periood 2007-2013
ERF periood 2007-2013
ESF periood 2007-2013

* Kajastatud koondina
Antud välisabi kulud on koondsummana kajastatud lisas 15.
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Lisa 24: Sihtfinantseerimisega seotud potentsiaalsed kohustused
Alljärgnev tabel annab ülevaate SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu poolt vastu võetud otsustest
keskkkonnakaitse valdkondade sihtfinantseerimisega seotud potentsiaalsetest kohustustest seisuga
31. detsember 2013.a.
eurodes

Kirje nimetus
1.

2.

3.

4.

5.

Keskkonnakaitsevaldkonnad 2013
1.1
Veemajandus
1.2
Jäätmekäitlus
1.3
Looduskaitse
1.4
Metsandus
1.5
Keskkonnakorraldus
1.6
Maapõue
1.7
Merekeskkond
1.8
Atmosfääriõhu kaitse
1.9
Keskkonnateadlikkus
1.10
Kalandus
Kokku keskkonnakaitsevaldkonnad 2013
Keskkonnakaitsevaldkonnad 2012
2.1
Veemajandus
2.2
Jäätmekäitlus
2.3
Looduskaitse
2.4
Metsandus
2.5
Keskkonnakorraldus
2.6
Maapõue
2.7
Merekeskkond
2.8
Atmosfääriõhu kaitse
2.9
Keskkonnateadlikkus
2.10
Maakondlik keskkonnateadlikkus
2.11
Kalandus
2.12
Maakondlik
Kokku keskkonnakaitsevaldkonnad 2012
Keskkonnakaitsevaldkonnad 2011
3.1
Veemajandus
3.2
Jäätmekäitlus
3.3
Looduskaitse
3.4
Metsandus
3.5
Keskkonnakorraldus
3.6
Maapõue
3.7
Merekeskkond
3.8
Atmosfääriõhu kaitse
3.9
Keskkonnateadlikkus
3.10
Maakondlik keskkonnateadlikkus
3.11
Kalandus
3.12
Maakondlik
Kokku keskkonnakaitsevaldkonnad 2011
Keskkonnakaitsevaldkonnad 2010
4.1
Veemajandus
4.2
Jäätmekäitlus
4.3
Looduskaitse
4.4
Metsandus
4.5
Keskkonnakorraldus
4.6
Keskkonnateadlikkus
4.7
Kalandus
4.8
Maakondlik
Kokku keskkonnakaitsevaldkonnad 2010
Keskkonnakaitsevaldkonnad 2009
5.1
Veemajandus
5.2
Jäätmekäitlus
5.3
Looduskaitse
5.4
Metsandus
5.5
Keskkonnakorraldus
5.6
Keskkonnateadlikkus
5.7
Kalandus
5.8
Maakondlik
Kokku keskkonnakaitsevaldkonnad 2009
Kokku keskkonnakaitsevaldkonnad 2009-2013

Nõukogu poolt Nõukogu poolt
vastu võetud
vastu võetud
otsused
otsused
keskkonnavaldk keskkonnavaldk
ondadele 2013 ondadele 2012

Potentsiaalne
kohustus
seisuga
31.12.2013

Potentsiaalne
kohustus
seisuga
31.12.2012

Sh lepinguline
kohustus
Sh lepinguline
seisuga
kohustus seisuga
31.12.2013
31.12.2012

13 806 969
1 846 415
5 454 052
2 913 945
1 354 883
854 223
317 747
3 998 554
3 569 258
1 896 655
36 012 702

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12 005 472
1 155 703
5 063 450
2 713 758
1 241 414
828 781
291 383
3 522 726
2 730 661
1 682 129
31 235 477

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 434 302
579 260
442 456
365 182
46 233
65 162
24 102
281 054
715 908
279 663
5 233 324

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18 179 648
320 177
4 802 788
3 913 743
751 305
592 802
433 116
6 022 764
2 762 337
1 254 533
1 130 040
788 832
40 952 086

21 407 351
414 865
4 937 262
3 944 180
850 540
619 013
436 023
6 643 160
2 859 572
1 290 368
1 200 859
878 282
45 481 474

3 823 004
18 000
1 278 804
2 218 124
421 442
63 131
192 004
2 118 046
575 221
56 135
212 931
50 327
11 027 169

18 633 964
381 695
4 077 350
3 770 600
763 496
611 153
378 977
6 518 444
2 413 645
741 162
962 211
707 532
39 960 228

3 949 203
20 129
1 336 540
2 208 921
216 045
149 205
250 482
1 412 410
751 945
95 280
318 883
94 055
10 803 100

4 906 066
52 686
1 191 823
725 662
351 429
0
129 561
1 364 627
358 892
289 266
400 149
107 801
9 877 962

19 932 167
1 141 256
4 002 861
4 586 651
343 975
1 153 724
610 246
8 998 788
4 400 094
1 062 082
2 260 455
688 936
49 181 235

22 560 329
1 161 224
4 386 786
4 912 400
387 090
1 193 664
617 203
9 256 224
4 717 065
1 091 625
2 388 913
725 668
53 398 189

262 877
0
110 347
0
0
303 344
76 684
2 368 082
75 614
0
66 926
0
3 263 875

7 918 310
293 255
1 171 361
2 375 141
129 222
708 293
439 101
5 136 004
1 172 825
54 789
919 936
68 668
20 386 903

536 202
0
84 587
120 087
0
315 733
132 466
1 306 123
152 486
0
117 288
0
2 764 973

5 508 100
128 221
943 667
2 580 716
171 497
196 740
439 047
3 506 470
1 445 215
107 223
941 537
105 490
16 073 924

16 485 002
2 052 977
3 631 932
4 078 856
5 473 504
3 477 730
1 390 946
579 223
37 170 171

17 675 574
2 052 977
3 631 933
4 183 789
5 480 132
3 496 205
1 396 133
589 998
38 506 741

445 975
10 210
0
0
44 284
29 399
0
0

3 411 848
563 948
6 015
151 392
138 420
68 250
10 729
36 236

297 453
10 210
0
0
39 525
29 399
0
0

1 979 892
513 713
137 999
187 390
230 065
122 393
10 508
28 561

529 869

4 386 838

376 588

3 210 520

13 815 063
1 686 232
2 056 123
3 820 538
2 923 110
2 058 164
1 628 556
452 016
28 439 800

13 818 362
1 686 232
2 056 123
3 886 002
2 923 110
2 058 164
1 628 556
452 016
28 508 563

49 184
0
0
0
0
0
42 286
0

519 787
0
0
63 917
0
0
82 286
0

226 504
0
0
0
0
0
42 286
0

133 681
0
0
63 912
0
9 000
82 286
0

91 470

665 990

268 791

288 879

191 755 993

165 894 967

46 147 859

65 399 959

19 446 775

29 451 285
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Lisa 25: Välisabi finantseerimisega seotud potentsiaalsed kohustused
eurodes

Toetuse
periood
Jrk Nimetus
Välisabi vahendamine
1. projektide finantseerimiseks
Ühtekuuluvusfondist rahastatavad Periood 20072013
1.1. projektid
Periood 20071.2. ERDFist rahastatavad projektid 2013
Periood 20072013
1.3. ESFist rahastatavad projektid
RIS rakendamine Austria I
1.4. Kaugküte
RIS rakendamine Austria II
1.5. Kaugküte
RIS rakendamine Austria III
Kaugkütte rekonstrueerimine
1.6. KKM
RIS rakendamine Tuuleenergia
1.7. MKM
RIS rakendaminevälisvalgustuse
1.8. rekonstrueerimine MKM
Välisabi kaasfinantseerimine
2. projektide finantseerimiseks
2.1. Projektid LIFE, INTERREG jt
2.2. Projektid ÜF
Kokku välisabi
finantseerimisega seotud
potentsiaalsed kohustused

Summa
rahastusotsus/
nõukogu otsus
31.12.2013

Summa
Tehtud
Tehtud
rahastusotsus/ väljamakseid väljamakseid
nõukogu otsus
seisuga
seisuga
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2012

Kohustus
bilansis
31.12.13

Lõpetatud Lõpetatud
projektid/ projektid/
kasutamata kasutamata Potentsiaalne Potentsiaalne
kohustus
kohustus
toetus
toetus
31.12.2012
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013

Kohustus
bilansis
31.12.12

774 012 968

687 756 492

562 378 686

380 381 975

26 588 458

24 326 481

7 564 630

3 678 549

177 481 193

279 369 487

611 590 581

520 394 133

445 070 165

292 859 720

23 190 101

20 975 981

6 161 171

2 425 659

137 169 145

204 132 773

100 389 984

98 215 814

83 026 099

65 785 934

2 864 803

1 399 185

1 403 459

1 252 890

13 095 623

29 777 806

3 195 580

2 716 243

674 139

293 777

0

0

0

0

2 521 441

2 422 466

11 365 321

11 650 562

8 301 268

6 176 688

0

973 462

0

0

3 064 053

4 500 412

11 922 442

11 996 401

11 478 834

7 480 473

0

366 825

0

0

443 609

4 149 104

7 947 224

7 946 887

2 740 315

0

488 305

0

0

4 718 604

7 946 887

12 615 412

19 850 027

10 999 660

7 785 383

0

611 028

0

0

1 615 752

11 453 615

14 986 424

14 986 424

88 206

0

45 250

0

0

0

14 852 968

14 986 424

10 790 447
4 406 215
6 384 232

10 634 757
5 219 397
5 415 360

7 889 733
1 819 949
6 069 784

5 429 663
2 339 410
3 090 253

296 703
168 354
128 349

447 873
111 982
335 891

0
0
0

0
0
0

2 604 011
2 417 912
186 099

4 757 221
2 768 005
1 989 216

784 803 415

698 391 249

570 268 419

385 811 638

26 885 162

24 774 354

7 564 630

3 678 549

180 085 204

284 126 707
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Lisa 26: Tingimuslikud kohustused

Tegevusaruande punktis 2.4 nimetatud pooleliolevad õigusvaidlused ei tekita KIKi juhatuse hinnangul täiendavaid
finantsilisi kohustusi.
Juhatuse hinnangul väljamaksetaotlustega seotud rikkumiste menetlused KIKile täiendavaid kohustusi ei tekita.
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